
 الكتاب : العلم الواصم ُب الرد على ىفوات الروض الباسم
 ا٤بؤلف : العبلمة أٞبد بن ا٢بسن بن ٰبٓب القا٠بي

 العلم الواصم ُب الرد على ىفوات الروض الباسم
 

 مقدمة التحقيق
 

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا٤برسلْب، سيدنا وحبيبنا 
 وعلى آلو الطيبْب الطاىرين. ٧بمد األمْب،

 وبعد ..
فهذا كتاب )العلم الواصم ُب الرد على ىفوات الروض الباسم( للسيد العبلمة أٞبد بن 

ىػ ػ رٞبو اهلل تعاذل رٞبة األبرار ػ وىو رد على 1375ا٢بسن بن ٰبٓب القا٠بي ا٤بتوَب سنة 
تصر )العواصم بعض ىفوات كتاب )الروض الباسم ُب الذب عن سنة أيب القاسم( ٨ب

 رٞبو اهلل تعاذل.  ى840والقواصم( للسيد العبلمة الكبّب ٧بمد بن إبراىيم الوزير ا٤بتوَب سنة 
والباعث ا٢بقيقي لتأليف كتاب )العواصم والقواصم( ىو أف اإلماـ علي بن ٧بمد بن أيب 

عبلمة ٧بمد ػ رٞبو اهلل تعاذل ػ كتب رسالة إذل تلميذه السيد ال  ى837القاسم ا٤بتوَب سنة 
بن إبراىيم الوزير بْب لو فيها قواعد ا٢بديث عند الزيدية، والحظ على بعض قواعد 

حمد بن إبراىيم الوزير أف ُب ذلك تنقيصاً  احملدثْب، فزعم تلميذه العبلمة النحرير م
 للمحدثْب.

الذي وُب معرض رده على شيخو تناوؿ كثّباً من ا٤بواضيع الٍب دل يتطرؽ إليها شيخو، األمر 
أوقعو ُب ٝبع الغث والسمْب، والتنكر لكثّب من أسس ومناىج سلفو الصا٢بْب من أىل 

البيت الطاىرين كما صرح بذلك ُب مقدمتو لكتابو )العواصم( قاؿ: )وقد سلكت ُب ىذا 
ا١بواب مسالك ا١بدليْب فيما يلـز ا٣بصم على أصولو، ودل أتعرض ُب بعضو لبياف ا٤بختار 



لتقية من ذوي ا١بهل والعصبية، فلينتبو الواقف عليو على ذلك فبل عندي، وذلك ألجل ا
ٯبعل ما أجبت بو ا٣بصم مذىباً رل، ٍب إين قد اختصرت ىذا الكتاب ُب كتاب لطيف 

 ٠بيتو: )الروض الباسم( وىو أقل تقية من ىذا ولن ٱبلو(.
، وقد ومن خبلؿ ىذا ندرؾ أف الغرض من الرد ىو تكثّب االستدالالت وٝبع الشبهات

الحظ ذلك ابن الوزير نفسو، إذ قاؿ: )فبل ٱبلو كبلمي من ا٣بطأ عند االنتقاد، وال يصفو 
 جوايب من الغلط عند النقاد(.

وقد وجد فيو ػػ أي ُب )الروض الباسم( ػ مؤلف ىذا الكتاب الذي بْب يديك ما تطلع 
( الٍب أكثر فيها عليو ُب ثنايا ىذه الصفحات، فكيف بو لو اطلع على )العواصم والقواصم

 مؤلفها من القعقعة، وشحنها با١بعجعة، وجعلها سلماً للمتمسلفْب ومرتكزاً للمبتدعة.
وا٢بقيقة أف السيد العبلمة ٧بمد بن إبراىيم الوزير ػ رٞبو اهلل تعاذل ػ يعترب من جباؿ العلم 

الباسم( قد وأساطْب ا٢بكم والفهم، ولكنو ُب كتابو )العواصم والقواصم( و٨بتصره )الروض 
تنكر ٤بذىب أسبلفو األخيار، الذين وصفهم ىو بنفسو فقاؿ: )وعلى آلو الذين أمر 

ٗبحبتهم، واختصهم للمباىلة ّٔم، وتبل آية التطهّب بسببهم، وبشر ٧ببيهم أف يكونوا معو 
ُب درجتو يـو القيامة، وأنذر ٧باربيهم با٢برب، وبشر مسا٤بيهم بالسبلمة، وشرع الصبلة 

م ُب كل صبلة، وقرهنم ُب حديث الثقلْب بكتاب اهلل، ووصى فيهم وأكد الوصاة معو عليه
بقولو: ))اهلل، اهلل(( خرجو مسلم فيما رواه، وزاد الَبمذي وسواه: بشراه لذوي قرباه، إهنما 

 لن يفَبقا حٌب يلقاه(.
و سلك ال أدري ماذا أقوؿ بعد كبلـ ابن الوزير ىذا ُب أىل البيت الطاىرين"، والعجيب أن

غّب مسلكهم فيما حكاه ورواه، وهنج غّب منهجهم فيما أورده وارتضاه، ودل يلتـز ُب كتابيو 
)العواصم( و)الروض الباسم( الوصية والوصاة، بل تعدى ذلك وٚبطاه. وكأنو نسي ما زاده 

الَبمذي وسواه: بشرى رسوؿ اهلل ٤بن حب قرباه، وتناسى أف الكتاب والعَبة قريناف لن 
 حٌب يلقاه.يفَبقا 



وقد أزاؿ عجيب وأزاح استغرايب جواب شقيقو العبلمة األواه ا٥بادي بن إبراىيم الوزير ُب 
قصيدتو الرائعة الٍب أجاب ّٔا على شقيقو العبلمة الكبّب ٧بمد بن إبراىيم الوزير ػ رٞبو اهلل 

 تعاذل ػ وىي طويلة نقتطف منها ىذه األبيات قاؿ:
دِ  يا عاذرل ُب حب آؿ ٧بمد ....  دع ما تقوؿ فأنت غُّب ٧ُبمَّ

 لو كنت تعذؿ ُب ٧ببة غّبىم .... لعلمُت أّنك بالنصيحة مرشدي
 أأحبهم وُأحبُّ غّب طريقهم .... ىذا احملاؿ من ا٤بقاؿ األبعدِ 

 من ماؿ عنهم دل يكن منهم، وَسْل .... أىَل ا٤بعارؼ والطريق األرشدِ 
  ا٤بهيمن فاشهدِ أنا منهم ُب فعلهم ومقا٥بم .... يا شاىد اهلل

 ومنها:
ْحتدِ 

َ
 مارل أراؾ وأنت صفوة سادٍة .... طابت مشائلهم لطيب ا٤ب

 ٛبتاز عنهم ُب مآخذ علمهم .... وُىُم الذين علومهم تُروي الصدي
 أخذوا مباين علمهم وأصو٥بم .... عن أىلهم من سيد عن سيد
 سند عن ا٥بادي وعن آبائو .... ال عن كبلـ ُمسدَّد بن ُمسرىدِ 

 سند عن اآلباء واألجداد ُب .... أحكامهم وفنوهنم وا٤بفرد
 عليق( و)آّموع( ٍب )ا٤برشِد( ....   وكذاؾ ُب )التجريد( و)التحرير و)الت

 ٥بم من التصنيف ألف مصنف .... ما بْب علم سابق و٦بدد
 قد قلت ُب األبيات قوالً صادقاً .... ولقد صدقت وكنت غّب مفّندِ 

 فينة وا٥بدى .... فيهم وىم للظا٤بْب ٗبرصدىم باب حطة والس
 وىم األماف لكل من ٙبت السماء .... وجزاء أٞبد ِودَّىم فتودَّدِ 

 والقـو والقرآف فاعرؼ قدرىم .... ثقبلف للثقلْب نص ٧بمد
 وكفى ٥بم شرفاً و٦بداً باذخاً .... فرض الصبلة ٥بم بكلّْ تشهدِ 

 اب وعصمة ا٤بسَبشدِ ىذا مقالك ُب القصيد وإنو .... ٧بض الصو 



 فأًبَّ قولك با٤بصّب إليهم .... ُب كل قوؿ يا ٧بمد هتتدي
 فهم األماف كما ذكرت وهنجهم .... هنج البلوغ إذل ٛباـ ا٤بقصد
 ما رل أراؾ تقوؿ فيهم ىكذا .... وبغّب مذىبهم تديُن وتقتدي

 أوليس ىم حجج اإللو على الورى .... والفلك ُب ٕبر الضَّبلؿ ا٤بزبد
 كاف أحسن حسن فهمك ترتقي .... درجات علمهم إذل ا٤بتصعد  ما

 حٌب إذا استوريت زند علومهم .... وأردت تزند ما بدا لك فازند
 بعد النهاية ُب العلـو ودرسها .... وإحاطة ا٤بتوغل ا٤بتجرد

 وألنت فرٌع باسق من دوحة .... شرَُفت ٕبيدرة الوصيّْ وأٞبد
 من أىلو ناىيك من مَبددمَبدد بْب النبوة وا٥بدى .... 

 فأعد ىداؾ اهلل نظرة وامٍق .... ُب علمهم تلق الرشاد ٤برشد
 وتوسَِّم العلَم الذي ُب كتبهم .... ٘بد الدراية وا٥بداية عن يد

 وذكرت سنة أٞبد وحديثو .... يا حبَّذا سنُن النيب ٧بمد
ورد

ُ
 أورد مسائلها ورد ُب مائها .... يا حبَّذاؾ لوارد و٤ب

 نقوؿ: بأف سنة أٞبٍد .... مَبوكٌة وحديثو دل يوجدلسنا 
 بل سنة ا٤بختار معموٌؿ ّٔا .... وحديثو شف النضار العسجد

 ومقا٥بم ُب سنة وٝباعة .... قوؿ رديء ليس با٤بتمخد
 سبوا الوصي وأظهروىا سنة .... لبِب الدنا من مغورين ومنجد

 كل األكبدوكذاؾ ٠بوا حْب صاحل شبّػٌر .... ابن الٍب ُعرفت بأ
 عاـ ا١بماعة واستمروا ىكذا .... حٌب ٛبلك عصره ا٤بستنجد

 أعِب بو عمراً فأنكر بدعًة .... ونظّبه ُب عدلو دل يُوجد
 ونقوؿ ُب كتب ا٢بديث ٧باسن .... من سنة ا٤بختار ٤با نقصد
 لكن نُرّجح ما رواه أىلنا .... سفن النجاة وأىل ذاؾ ا٤بسجد



 ... وأمّت ُب مًب ا٢بديث ا٤بسندونقوؿ: مذىبهم أصح رواية .
 فبهم على كل األكابر نبتدي .... وإليهم أبداً نروح ونغتدي

 ؤّديدىم ُب كل ٠بت هنتدي .... وبقو٥بم ُب كل أمر نقتدي
 وبفعلهم ُب كل ٦بٍد ٫بتذي .... وبعلمهم ُب كل وقٍت ٪بتدي
 وإذا تعارض عندنا قوٌؿ ٥بم .... ولغّبىم قوٌؿ وإف ىو واحدي

 ا إذل القوؿ الذي قالوا بو .... لتوثق ُب حفظهم وتشددملن
 وتصلب ُب دينهم وتنزه .... وتورع ُب كسبهم وتزىد

 و٤با روينا فيهم عن أٞبد .... حسيب بو للمقتدي وا٤بهتدي
 فاليـو عصمتنا ّٔم وٕببهم .... وىم األئمة واألدلة ُب غد

 يهم ومؤيدنشروا العلـو وأيدوا دين ا٥بدى .... علماً ّٔاٍد ف
 ومضوا على سنن ا١بهاد ور٠بو .... ما بْب مقتوؿ وبْب مشردِ 

 و٨بلد ُب حبسو ومطرد .... عن أىلو ومصّلب ومقّيدِ 

 من ُب الربية يا ٧بمد مثلهم .... ُب فضلهم وجهادىم والسؤُددِ 
 وذكرت تصحيح ا٣ببلؼ وأهنم .... قد خالفوا آبائهم بتعمد

 ع ا٣ببلؼ وليس ذاؾ ٗبفسدفصدقت فيما قلتو وحكيتو .... وق
 إف الصحابة ماج فيما بينهم .... شرع ا٣ببلؼ وىم صحابة أٞبدِ 

 وكذا األئمة بعدىم ٤با تزؿ .... آراءىم ُب العلم ذات تبدُّدِ 
 .... إٝباع إال ُب نوادر شرد  وا٢بق تصويُب ا٣ببلؼ وما تر ال

 وذكرت أف ا٤بوت يقطع ُب ا٥بدى .... تقليد صاحبو لكل مقلد
 حكيَت ذلك مذىب ا١بمهور عن .... علمائهم بينت كا٤بستشهدو 

 فخبلؼ ذلك ظاىٌر متعارؼ .... ُب كتبنا وبكتبهم فاستورد
 قد نّص بيضاويهم ُب )شرحو( .... ٘بويز تقليد اإلماـ ا٤بلحد



 وكذاؾ ُب )ا٤بعيار( جوزه وقد .... أفٌب بو حسٌن سليل ٧بمد
 ق ٦بتهد َفُطْف وتفقدقالوا ٝبيعاً للضرورة: إنو .... دل يب

 قالوا: وإال أي فائدة لنا .... ُب درس علم الشافعي وأٞبد
 وكذاؾ درس علـو آؿ ٧بمد .... كم دارس لعلومهم متفرد؟

 فإذا تبْب أف تقليد الورى .... حق ٤بهدي وىاٍد قد ُىدي
 ل العلم ُب فنّْ ا٣ببلؼ األ٦بد ....   وأصبت فيما قلت مت تصويب أى

 نو ال بأس ُب .... َسَعِة ا٣ببلؼ بو لك ٦بردفن الفروع فإ
 وذكرت قولك ُب الكبلـ وما ٥بم .... فيو من القوؿ الغريب ا٤بوجد

 فلقد ذكرت من العلـو أجّلها .... قدراً وأعظمها لكل موحد
 .... ألباب ليس لفضلو من ٦َبَْحدِ   فن بو شهد الكتاب وصحة ال

 بْب زبرجد وُزمرد راضتو أفكار األفاضل واغتدى .... كالدرّ 
 ما فيو من عيب سوى أف دققوا .... لدفاع قوؿ الفيلسوؼ ا٤بلحد
 لوال صناعتهم وحسُن كبلمهم .... نزعت يد ا٢بربا لساف األسود
 وصدقت أف ٧بمداً ُب َصحبو .... دل يعرفوا تلك العبادة عن يد

 ريٌل لديو كل حْب ُب الندي؟ ....   ماذا أراد ٧بمد منها وجب
 َعْجرَد دل يكن ُب وقتو .... أبداً، وال ٠بعوا ىناؾ بعجردٞبّاد 

 وابن الروندي وابن سينا أحدثا .... بعد النبوة ُب الزماف األقرد
 ما كاف ُب وقت النيب مدقق .... منهم فيحتاج البياف ٤بلحد

 لكن علي قد أباف بنهجو .... ىذي الدقائق فاستبنها واقصد
 قبس كنار القابس ا٤بستوقدىو أّوؿ ا٤بتكلمْب وقولو .... 

 فاتبع مقالتو فإف شيوخنا .... أتباعو فيها أصبها تُرشد
 ماذا أردت بانتقاص مشايخ .... ىم أصلتوا ُب العلم كل مهند



 لوال سيوؼ كبلمهم وعلومهم .... دل ينتقض تاج الغواة ا١بحد
 نقضوا بو شبو الفبلسفة األوذل .... دانوا بأفبلؾ وقوؿ أنكد

 قمر ا٤بنّب من ا٥بدى .... ويروننا وجو السها والفرقدفنريهم ال
 فهناؾ أمسينا بأحسن ليلٍة .... وىناؾ قد باتوا بليلة أنقد

 وأدلة التوحيد ليس شعاعها .... ٱبفى على من دل يكن باألرمد
 و٥بم مسالك ُب العبارة بعضها .... ُيشفى بو قلب العليل ا٤بعمد

 قوؿ ا٥بداة من النصاب األٞبدوالبعض منها ليس با٤برضي ُب .... 
 ولنا من ا٤باء السبلسل صفوه .... واآلجن ا٤بنبوذ للمستورد

 فاشرب من ا٤باء الزالؿ ألذه .... ودع ا٤بدورة ُب شواطي ا٤بورد
 وشكوَت من أدل البغاة ودل َ٘بْد .... ذا سؤُدد إال أصيب ٕبسد

 ٧بسد ال زلت يا سبط الكراـ ٧بسَّدا .... فالناقص ا٤بسكْب غّب
وقد أوردهتا إذل آخرىا؛ ٤با تضمنتو من النصح الصادؽ وا٤بقاؿ الرائق واإليضاح ا١بميل 

 الفائق.

ومن ا١بدير اإلشارة إذل أف شيخنا السيد العبلمة الورل ٦بد الدين بن ٧بمد ا٤بؤيدي ػ أيده 
عمره عما اهلل تعاذل ػ قد ذكر أف السيد العبلمة ٧بمد بن إبراىيم الوزير قد تراجع ُب آخر 

اعتقده من العقائد ا٤بخالفة ٤با عليو أىل بيت النبوة ومعدف الرسالة، و٤با احتواه كتابو 
)العواصم والقواصم( و٨بتصره )الروض الباسم( من ا٤بقاالت ا١بدلية، وقد ترجم لو ُب كتابو 

)التحف شرح الزلف( واؿ: )و٧بمد بن إبراىيم الوزير، ومن مؤلفاتو: )إيثار ا٢بق على 
٣بلق( وىو من أجل ا٤بؤلفات ُب التوحيد والعدؿ، والر على نفاة ا٢بكمة، و)الربىاف ا

القاطع ُب معرفة الصانع( و)ترجيح أساليب القرآف على أساليب اليوناف( و)حصر آيات 
األحكاـ( و)العواصم والقواصم( و٨بتصره )الروض الباسم( وأكثر ما اشتمل عليو من 

قد صح رجوعو من رواية اإلماـ الشهّب ٧بمد بن عبد اهلل الوزير، األقواؿ ٩با أثاره ا١بداؿ، و 



وصاحب )مطلع البدور( ػ يعِب ابن أيب الرجاؿ ػ وا٢بمد هلل، وما أحسن ما قاؿ ُب آخر 
 العواصم:

 ولكن عذري واضح وىو أنِب .... من ا٣بلق أخطي تارة وأصيب
 يدة أخيو ا٥بادي الٍب مطلعها:ولو )التفسّب من الكبلـ النبوي( و)التحفة الصفية( شرح قص

 تقدـ وعدكم فمٌب الوفاء .... وطاؿ بقاءكم فمٌب اللقاء
 (. ى840وغّب ذلك، توُب سنة 

 وقد توسع ػ حفظو اهلل تعاذل ػ ُب الكبلـ عنو ػ أيضاً ػ ُب كتابو )لوامع األنوار(.
 

 ىذا الكتاب
الكتاب، فأقوؿ: إف  وقد يقوؿ القائل طا٤با وقد صح رجوعو فما الفائدة من نشر ىذا

الشبهات ال زالت قائمة، فبل بد من ا١بواب عنها، وقد كنت أرى أف يدمج ىذا الكتاب 
مع رسالة اإلماـ علي بن ٧بمد، ومع كتاب )الروض الباسم( لتكتمل حلقة النقاش، 

وتكوف الصورة واضحة أماـ القراء من ٝبيع جوانبها، أرجو أف يكوف ذلك مستقببلً إف 
 عاذل.شاء اهلل ت

 عملي ُب الكتاب
 دفعتو إذل الكمبيوتر للصف. -1
 ٛبت مقابلة ا٤بصفوؼ ُب جهاز الكمبيوتر على ا٤بخطوطة. -2

سلمت نسخة لنجل ا٤بؤلف العبلمة ٧بمد بن أٞبد ا٥بادي للمقابلة مرة أخرى، فقابلو  -3
 مشكوراً.

قيم ا٤بتعارؼ قابلتو مرة أخرى بعد مقابلة ٪بل ا٤بؤلف، وأدخلت عليو عبلمات الَب  -4
 عليها، كالقوس والفاصلة ...إخل.

 قمت بوضع عناوين مناسبة لكل قسم من أقساـ الكتاب. -5



 جعلت كل موضوع مستقل عن اآلخر بوضع عنواف بارز يناسبو. -6
جعلت أماـ كل كبلـ اسم صاحبو بْب معكوفْب، فإف كاف الكبلـ للمؤلف وضعت  -7

الوزير وضعت ىكذا ]ابن الوزير[ وإف كاف الكبلـ  ىكذا ]ا٤بؤلف[ وإف كاف الكبلـ البن
لئلماـ علي بن ٧بمد بن أيب القاسم وضعت ىكذا ]اإلماـ[ وذلك لغرض ٛبييز كبلـ كل 

 واحد منهم، ولسهولة الرجوع إليو.
أشرت إذل أرقاـ بعض الصفحات ُب )الروض الباسم( الٍب نقل ا٤بؤلف بعض فقراهتا  -8

 للتعليق عليها.
 يج اآليات القرآنية وذكرت رقم اآلية واسم السورة.قمت بتخر  -9

 قمت بتخريج األحاديث ٚبرٯباً يتناسب مع حجم الكتاب. -10
 ترٝبت ألىم األعبلـ. -11
 أدخلت ُب ا٥بامش بعض التعليقات الضرورية. -12
 وضعت ىذه ا٤بقدمة الٍب بْب يديك، واكتفيت بَبٝبة ٪بل ا٤بؤلف لوالده. -13
 ا٤بناسبة لآليات واألحاديث وا٤بوضوعات. وضعت الفهارس -14

 
 تنبيهات ال بد منها

ٕبثت كثّباً عن رسالة اإلماـ علي بن ٧بمد بن أيب القاسم الٍب أجاب عنها ابن الوزير  -1
بػ(العواصم والقواصم( و٨بتصره )الروض الباسم( ودل أعثر عليها، وإ٭با اعتمدنا على ما نقلو 

وسيستمر البحث عنها ػ إف شاء اهلل تعاذل ػ وفور ا٢بصوؿ  ابن الوزير ُب معرض رده عليو،
عليها سنعمد إذل نشرىا مع )الروض الباسم( و)العلم الواصم( وأرجو ٩بن وقف على رسالة 

 اإلماـ علي بن ٧بمد أف يزودنا بنسخة ٥بذا الغرض.

قاسم ٧بمد ذكر ا٤بؤلف كثّباً لفظة )ا٤بَبسل( وا٤براد بو اإلماـ علي بن ٧بمد بن أيب ال -2
بن جعفر بن ٧بمد بن ا٢بسْب بن جعفر بن ا٢بسْب بن أٞبد بن ٰبٓب بن عبد اهلل بن ٰبٓب 



بن اإلماـ الناصر أٞبد بن اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب ػ رضواف اهلل عليهم ػ 
ػ)العواصم والقواصم(  ويقصد ّٔا صاحب الرسالة الٍب وجهها البن الوزير فأجاب عنها ب

 ختصر ُب )الروض الباسم(.ا٤ب
ويعد اإلماـ علي بن ٧بمد من أئمة العلم، لو العديد من ا٤بؤلفات، منها )٘بريد الكشاؼ( 

، آّلي ُب حلبتها، ا٤بعروؼ  وصفو ابن أيب الرجاؿ: )بالسيد العبلمة آّتهد ُب العلـو
، يفرغ إليو بالفضائل، كاف من ا٤بتكلمْب بالعدؿ والتوحيد، وكاف مؤل الصدور ُب زمانو

 الناس ويعظمونو تعظيم األئمة السابقْب، وفتواه تدؿ على تبحر كثّب(.
وقاؿ اإلماـ عز الدين بن ا٢بسن عليو السبلـ: )إف أحسن التفاسّب وأصحها تفسّب السيد 

 ٝباؿ الدين علي بن ٧بمد بن أيب القاسم(.
فسّبه: )دل يؤلف مثلو قبلو وقاؿ السيد العبلمة الشهّب، ا٥بادي بن إبراىيم الوزير واصفاً ت

وال بعده، ٝبع كل غريبة ومشكلة، ولو ُب النحو )شرح على كافية ابن ا٢باجب( موسـو 
)الربود الصافية( اختصره ولده صبلح الدين ُب كتاب ٠باه )النجم الثاقب( كبلٮبا ٰبمل  ب

 عظيم من النفع، اعتمدٮبا أىل اإلقليم اليماين(.
٦بد الدين ا٤بؤيدي ػ حفظو اهلل تعاذل: )وكاف السيد علي بن ٧بمد وقاؿ السيد العبلمة الورل 

بن أيب القاسم حريصاً على صيانة مذىب آؿ ٧بمد، فمنع عن ا٤بخالطة لكتب غّبىم، 
 وأمره بالكوف ُب السفينة(.

أكثر الشبهات الٍب رددىا ابن الوزير، وتبعو ا٤بقبلي وا١ببلؿ وابن األمّب وغّبىم، قد  -3
لعبلمة الشهّب ٧بمد بن عبد اهلل الوزير ُب كتابو )فرائد الآللئ( وكذلك شيخنا أجاب عنها ا

السيد العبلمة الورل ٦بد الدين ا٤بؤيدي ػ حفظو اهلل تعاذل ػ ُب كتابو )لوامع األنوار( و)٦بمع 
الفوائد( وغّبٮبا من كتبو ورسائلو، وكذلك شيخنا السيد العبلمة الورل بدر الدين بن أمّب 

وثي ػ حفظو اهلل تعاذل ػ ُب كتابيو )ٙبرير األفكار( و)الغارة السريعة( وأوردت ما الدين ا٢ب
يتعلق با٢بديث وعلومو ُب كتايب )علـو ا٢بديث عن الزيدية واحملدثْب( فمن أراد التوسع 



 رجع إذل ما ذكرت.
اذ وُب األخّب.. أتقدـ بالشكر ا١بزيل لؤلستاذ العبلمة عبد السبلـ عباس الوجيو، واألست

العبلمة صبور عبد الرٞبن الشامي، على ما بذاله من جهد كبّب معي ُب تصحيح الكتاب 
 أثناء الطبع.

أسأؿ اهلل العلي القدير أف ينفع بو وأف يثبتنا ويسدد خطانا، وٯبعلنا من التابيعْب ألىل 
و على البيت ا٤بطهرين عليهم السبلـ، ا٤بقتفْب آلثارىم، وأف يوحد ا٤بسلمْب ٙبت رايتهم، إن

 كل شيء قدير، وباإلجابة جدير.
وصلى اهلل وسلم على أفضل وأشرؼ األنبياء وا٤برسلْب، سيدنا ٧بمد األمْب وعلى آلو 

 الطاىرين.
 

 عبد اهلل بن ٞبود بن درىم العزي
 صعدة -اليمن 

 ]تقدًن بقلم ٪بل ا٤بؤلف[
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

والصبلة والسبلـ على القائل: ))اللهم اجعل ا٢بمد هلل الذي علم اإلنساف ما دل يعلم، 
 العلم ُب عقيب وعقب عقيب(( وعلى آلو الذين أمرنا بالتمسك ّٔم من الضبلؿ.

وبعد .. فإف السيد العبلمة الفاضل األستاذ عبد اهلل بن ٞبود بن درىم العزي حفظو اهلل 
وات الروض الباسم( وبارؾ فيو أرسل إلينا ملزمة من كتاب )العلم الواصم ُب الرد على ىف

٤بؤلفو والدي ا٤برحـو حجة اإلسبلـ ا٤بفٍب أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب اإلماـ ا٥بادي ا٢بسن بن 
ٰبٓب بن علي القا٠بي ا٤بؤيدي الضحياين وطلب أف أقابلها على األصل وأصحح ا٣بطأ وأف 

أشرت  أضع ترٝبة للمؤلف ػ رٞبو اهلل ػ ومقدمة للكتاب، فأما الَبٝبة فقد كتبت سطوراً 
 فيها إذل نسبو ومقروءاتو وطلبتو ومؤلفاتو مع اعَباُب بالتقصّب.



أما ا٤بقدمة للكتاب فقد رأيت كثّباً من ا٤بقدمْب للكتب يفعلوف مقدمات يسهبوف فيها  
كثّباً حٌب مل القراء من قراءة ا٤بقدمات إال أين أقوؿ ألخي القارئ: إنك ستطلع على 

باؿ العلم، وأساطْب ا٢ِبكم، ورؤساء الفكر، وأئمة حوار ونقاش وجداؿ بْب ثبلثة من ج
[ فما 34النقاش وا١بداؿ من أىل بيت النيب ا٤بختار }ُذرّْيًَّة بَػْعُضَها ِمْن بَػْعٍض{]آؿ عمراف:

عليك إال أف ٘بوؿ بصحيح النظر بْب رياض األفكار، وعقوؿ األحرار، ونقاش األعبلـ، 
 ات الفصحاء.وعبارات األدباء، وإشارات ا٢بلماء، وإلزام

فأو٥بم العبلمة شيخ اإلسبلـ علي بن ٧بمد بن أيب القاسم ٧بمد بن جعفر بن ٧بمد بن 
ا٢بسْب بن جعفر بن ا٢بسْب بن أٞبد بن ٰبٓب بن عبد اهلل بن ٰبٓب بن اإلماـ الناصر أٞبد 

ائخ بن اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب العادل الكبّب، وآّتهد النحرير، قرأ على مش
العلم الكبار، ولو مؤلفات وفتاوى كثّبة وتفسّب عظيم وٝبع غفّب من التبلميذ، و٤با استنكر 
من أحد تبلميذه شطحات غّب الئقة من مثلو علما وحلماً وأدباً أرسل إليو رسالة بّْب فيها 

 غلطاتو من باب النصيحة والشفقة.
مة إماـ ا٤بعقوؿ وا٤بنقوؿ ٧بمد بن أما من ىو ىذا التلميذ فهو السيد العبلمة وا٢برب الفها

 إبراىيم الوزير.

والذي ىو الرجل الثاين قاـ بالرد على شيخو شيخ اإلسبلـ علي بن ٧بمد بن القاسم 
بتأليف )الروض الباسم ُب الذب عن سنة أيب القاسم( وكأنو تطاوؿ فيو على شيخو ٩با 

ة اإلسبلـ أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب أثار الرجل الثالث وىو العبلمة النحرير وا٤بفٍب الكبّب حج
ا٥بادي لدين اهلل رب العا٤بْب ا٢بسن بن ٰبٓب بن علي القا٠بي ا٤بؤيدي اليحيوي الضحياين 

)العلم الواصم ُب الرد على ىفوات الروض  مؤلف ىذا الكتاب الذي بْب يديك ا٤بوسـو ب
 الباسم( قصد بذلك انتصاراً لشيخ ابن الوزير ىذا.

لشيخ إذل تلميذه ابن الوزير فلم نعثر على صورة منها وال على ا٠بها وال وأما رسالة ىذا ا
تاريخ إنشائها إال ما أثبتو اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم الوزير ُب مؤلفو )الروض الباسم( منها، 



 وكنا نود العثور عليها، أما )الروض الباسم( فهو بْب أيدينا.
يذه ابن الوزير ىي اآلثار الٍب رويت ُب  وا٣ببلصة أف الذي أثار ا٣ببلؼ بْب الشيخ وتلم

 كتايب )البخاري( و )مسلم( ىل رواهتا ثقات فيعمل ّٔا ويستدؿ ّٔا أـ غّب ذلك؟
فالشيخ يقوؿ: ىذه اآلثار رواهتا غّب موثوقْب ألهنم وأكثرىم من آّسمة وا٤بشبهة وا١بربية 

فأقل أحوالو أنو متهم ُب وا٤برجئة وىؤالء عندنا كفار تأويل وفساؽ تأويل، ومن ىذه حالو 
 دينو، وا٤بتهم ال تقبل روايتو.

وأما العبلمة ابن الوزير فأجاب على شيخو بأف أصل األدلة الكتاب والسنة وأف ىذه 
التهمة ألىل ا٢بديث تعطل أحد الدليلْب وىي السنة وأف لوال ٧بافظة أىل ا٢بديث على 

والتعديل وتبيْب ا٢بسن من ا٤بعتل وغّب السنة وتنقيتها من الشوائب وما قاموا بو من ا١برح 
ذلك لضاعت السنة وانتشرت البدعة، ولقاؿ كل ٗبا يريد، ولكن فرساف ىذا الشأف وأبطاؿ 

ىذا ا٤بيداف من أىل ا٢بديث أوقفوا كبًل عند حده، وقاؿ: إف أىل الكبلـ من ا٤بعتزلة 
م كتب ُب ا١برح والزيدية عالة على أىل السنة ال يعرفوف طريقة أىل ا٢بديث وليس ٥ب

 والتعديل والعلل و٫بو ذلك وما أراد إال الذب على السنة وأىلها فقط.

فأجاب مؤلف ىذا الكتاب )العلم الواصم( على ابن الوزير بأ٭با ادعى ألىل ا٢بديث ُب 
الفضل ٕبفظ السنة وأف لوالىم لضاعت السنة فغّب مسلم، اللهم إال سنة معاوية وشيعتو 

فهي موجودة ٧بفوظة من طريق أىل بيت ÷ حيح وأما سنة رسوؿ اهللقدٲباً وحديثاً، فص
الذي أمرنا اهلل ورسولو باتباعهم واالقتداء ّٔم، وأهنم الثقل األصغر وأهنم ÷ رسوؿ اهلل

األماف لؤلمة من الضبلؿ وا٥بواف، وىذه كتبهم وا٢بمد هلل تنادي بذلك على ظهر البسيطة، 
باللساف وبالسيف والسناف والقلم حٌب قتلوا ُب كل  وىم الذين كافحوا وناضلوا عن السنة

سهل وجبل، وشردوا ُب اآلفاؽ؛ ألهنم دل يكونوا من أعواف الظلمة وأنصارىم، وال من 
 شيعة الطلقاء وأنصارىم؟!

وعلى ما ذكرنا جرى بينهم السجاؿ وكثر بينهم التفاين وا١بداؿ، وإ٭با أردت اإلشارة إذل 



ي إف تأمل وأمعن النظر ودل ٱبتلط عليو كبلـ ا٤بَبسل ٔبواب ابن ا٤بوضوع وإال فا٢بكم للقار 
الوزير برد ا٤بؤلف فالفرؽ ُب بعض ا٤بباحث ال يدرؾ إال بتأمل ودقة، ولعمري إف من ٛبسك 
بعَبة رسوؿ اهلل وٞبى ٞباىم وجادؿ وناضل عنهم فقد استربأ لدينو فنجا من الضبلؿ وأمن 

، وإف احملاجج وآّادؿ عن الذين ٱبتانوف أنفسهم من ا٥ببلؾ وسلك سبيل الرشد واألماف
الذين دل يسلموا ولكن استسلموا، أعداء أىل بيت الرسالة، وا٣بائنْب ُب العهود واألمانة، 

الناكثْب وا٤بارقْب والقاسطْب قصّب باعو وإف تطاوؿ، ىْب دليلو وإف تظاىر، مدحوضة 
هلل القلة، }َوَما آَمَن َمَعُو ِإالَّ حجتو، ٨بذولة نصرتو، وال يغرنك الكثرة، فقد مدح ا

 [ .103[، وذـ الكثّب: }َوَما َأْكثَػُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ٗبُْؤِمِنَْب{]يوسف:40قَِليٌل{]ىود:

وإننا نرى أىل بيت رسوؿ اهلل على قلتهم وشيعتهم اجتمع عليهم أكثر ا٤بسلمْب من عند 
والقاسطْب إذل ىذا اليـو بكل قواىم من عدة  الطلقاء وأبناء الطلقاء الناكثْب وا٤بارقْب

وعديد وأمواؿ وحصوف وسبلح وخيل ورجل وغّب ذلك، ودل يستطيعوا أف يطفئوا نور اهلل، 
، رغم أف الناس مع الدنيا وا٤بلوؾ إال من ÷وال يغّبوا شريعة اهلل، وال يكتموا سنة رسوؿ اهلل

 عصم اهلل.
والنقاش }لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيػَّْنٍة َوَٰبَْيا َمْن ىذا وا٤بوضوع حري بالتأمل وجدير بالبحث 

 [ وقبل االنتهاء أنبو على أشياء:42َحيَّ َعْن بَػيػَّْنٍة َوِإفَّ اللََّو َلَسِميٌع َعِليٌم{]األنفاؿ:
أواًل: أف العبلمة ٧بمد بن إبراىيم الوزير سِب ا٤بذىب وشيخو ا٤بَبسل عليو وا٤بؤلف زيديي 

قاعدة األصولية ا٢بقة أف ا٣بصم ال يستدؿ على خصمو ٗبا يرويو أىل ٫بلتو؛ ا٤بذىب، وال
ألنو من باب استدالؿ ا٣بصم على بدعتو ٗبذىبو وبشهادتو وىذا ىو ا٢بيف نفسو، لكن 
ا٢بق أف أىل السنة يستدلوف على الزيدية من كتبهم، والعكس كما فعلو ا٤بَبسل وا٤بؤلف 

 و ٥بذه فإهنا مهمة!واستدال بو على ابن الوزير، فتنب
ثانياً: أف ا٣بمسة أىل الكساء حجة فيما قالوا ٕبسب الكتاب والسنة ا٤بتواترة، وكذلك  
كبار أىل البيت عدوؿ بتعديل رسوؿ اهلل ٥بم؛ ألنو أمرنا باتباعهم، وكذلك إٝباع أىل 



 البيت حجة، فافهم ىذه القواعد لتكوف على بصّبة.
إف اتبعوا أىل بيت النبوة، بل مأموروف بذلك، قاؿ تعاذل:  ثالثاً: أف الزيدية ليسوا ٗبقلدين

يقوؿ: ))إين ÷ [ والرسوؿ31}ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ٙبُِبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوين ُٰبِْبْبُكُم اللَُّو{]آؿ عمراف:
تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اهلل، وعَبٌب أىل بيٍب...(( 

اه أىل دواوين اإلسبلـ، فنحن مأموروف بالتمسك ّٔم كالتمسك بالكتاب ا٢بديث، رو 
 فافهم ىذا.

وقد أبلغنا ا١بهد ُب ا٤بقابلة واإلصبلح، نرجو اهلل أف يوفق ا١بميع، وٯبعل األعماؿ خالصة 
لوجهو الكرًن إنو على كل شيء قدير، وصلى اهلل على سيدنا ٧بمد وعلى آلو وسلم 

 تسليماً كثّباً.
 . ى1422/ ربيع آخر/ 8مع الرضواف بضحياف، حرر ٔبا

 كتبو الفقّب إذل اهلل
 ٧بمد بن أٞبد حسن ا٥بادي

 وفقو اهلل

 ترٝبة للوالد شيخ اإلسبلـ أٞبد بن اإلماـ ا٥بادي ػ رٞبو اهلل
 نسبو عليو السبلـ

ىو السيد العبلمة شيخ اإلسبلـ ونرباس العلماء األعبلـ، إماـ كل فضيلة، وا٤برجع ٢بل كل 
كلة، آّتهد ا٤بطلق، وا٤بفٍب األكرب، ذو التصانيف الفائقة، والعلـو الزاخرة، واألنظار مش

الدقيقة، واألقواؿ السديدة الواسعة، إماـ معقو٥با وا٤بنقوؿ، صفي اإلسبلـ، أٞبد بن أمّب 
ا٤بؤمنْب ا٥بادي لدين اهلل رب العا٤بْب ا٢بسن بن ٰبٓب بن علي القا٠بي ا٤بؤيدي الضحياين 

ٞبد بن علي بن قاسم بن حسن بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن ا٢بسن بن زيد بن بن أ
٧بمد بن القاسم بن اإلماـ علي بن ا٤بؤيد بن جربيل بن ا٤بؤيد بن أٞبد بن ٰبٓب بن أٞبد 



بن ٰبٓب بن ٰبٓب الناصر بن ا٢بسن بن عبد اهلل بن ا٤بنتصر ٧بمد بن ا٤بختار القاسم بن 
 ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم". الناصر أٞبد بن ا٥بادي إذل

 مولده
عشر وثبلٜبائة وألف للهجرة وترىب ُب  1310ولد ّٔجرة ضحياف ُب شهر ربيع أوؿ سنة 

حجر والده اإلماـ الَببية الشريفة الطاىرة فقرأ عليو وارتوى من معينو الفياض، ورشف من 
ادل الرباين حجة اإلسبلـ وا٤بسلمْب عبد ٕبر علمو الزاخر، وشارؾ ُب القراءة عليو أخوه الع

اهلل بن اإلماـ حيث قاؿ وىو يَبجم ألخيو أٞبد: أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب ا٢بسن بن ٰبٓب 
عشر وثبلٜبائة وألف ّٔجرة ضحياف، نشأ ُب حجر  1310القا٠بي، ولد ُب ربيع أوؿ سنة 

ا٤بؤمنْب والدنا ػ رضواف اهلل أبيو وقرأ القرآف، ٍب ُب فنوف العلم وبرع ُب ذلك، ٠بع من أمّب 
عليو ػ : )ا٤بسائل النافعة( و )الكاُب( و العروض، وشاركِب ُب الفروع واألصولْب، والنحو، 

 والصرؼ، وا٤بعاين والبياف، والتفسّب، وا٢بديث، وغّب ذلك.
وبرع ُب العلـو حٌب صار متفنناً مرجعاً ماىراً ٦بتهداً لو شرح على )التحفة العلوية( حملمد 

بن إ٠باعيل األمّب، ولو موضوع ُب علم الكبلـ وشرحو، ولو تأليف فيما اختاره من مسائل 
الفروع ٠باه )مشارؽ األنوار( نقد فيو األدلة، ولو )ا١بوابات ا٤بفيدة( وديواف ُب الشعر وغّب 

ذلك، أجازه القاضي أٞبد بن عبد اهلل ا١بنداري إجازة عامة، وقد أجازين بتلك اإلجازة ػ  
، وقائم باألمر با٤بعروؼ والنهي عن  كافأه اهلل عِب ػ وىو اآلف مكب على مطالعة العلـو

 ا٤بنكر، و٦بيب للشريعة احملمدية ػ أيده اهلل ػ ومنتفع بو، انتهى كبلمو ػ رٞبو اهلل.
قولو: )أجازه ا١بنداري(، نعم كاف ذلك عندما سافر ا٤بَبجم لو إذل ا٤بتوكل إذل السودة 

 لده وستطلع على بعض من تلك القصة ُب ىذه الَبٝبة.وصاحل بينو وبْب وا

 مؤلفاتو
 

ُب الفقو: لو )مشارؽ األنوار ا٤بنتزعة من البحر الزخار( من أوؿ )باب الطهارة( إذل آخر 



)السّب( اختارىا لنفسو و٤بن عمل ّٔا، أتى فيها بالعجب العجاب، وبّْب فيها ا٢بجة من 
 األجداد.السنة والكتاب، وإف خالف بعض اآلباء و 

أصوؿ الدين: ولو ُب أصوؿ الدين )تذكرة األفهاـ( ٝبع فيها أغلب األقواؿ، وشرحهاً شرحاً 
مفيداً، فّند فيو أقواؿ ا٣بارجْب عن الطريقة، وا٤بتنكبْب عن احملجة ا٤بنّبة أقواؿ أىل بيت 

دل الرسالة ومعدف الوحي واألمانة، ولو أيضاً قصيدة ُب أصوؿ الدين وشرحها، إال أهنا 
 تكمل، ولو مباحث كثّبة ُب االستواء والرؤية والصفات، وغّب ذلك.

علم الرجاؿ: ولو ُب علم الرجاؿ مؤلف ترجم فيو ّٓموعة كبّبة من ٧بدثي رجاؿ الزيدية 
ٝبع فيو الكثّب الطيب، ولو ػ رٞبو اهلل ػ جواب على )منهاج السنة( البن تيمية ا٢براين، أباف 

ين، والبغض ألمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب ػ كـر اهلل ػ وفّند فيو خطأ ابن تيمية ُب الد
شبهو وأهناىا، وىجن مزاعمو وأفناىا، ٍب أورد عليو اآليات واألحاديث النّبات والواضحات 

 حٌب رد كيده ُب ٫بره من باب ))وأنصر من نصره، واخذؿ من خذلو((.

من األدلة على الطبلؽ البدعي( ٕبث  ولو ػ رٞبو اهلل ػ مؤلف ٠باه )ا٤بنهل السمعي فيما ورد
مهم وخطّب، دار النقاش ُب ىذا ا٤بوضوع بينو وبْب أخيو شيخ اإلسبلـ وقطب السادة 

األعبلـ عبد اهلل بن اإلماـ ػ رٞبو اهلل ػ تعاذل، كل منهما أبدى رأيو وأدلتو وأجاب عن أدلة 
يٌع  [ وقد حوى ىذا البحث 34َعِليٌم{]آؿ عمراف:اآلخر }ُذرّْيًَّة بَػْعُضَها ِمْن بَػْعٍض َواللَُّو ٠بَِ

الكثّب من الفوائد والدقائق، والدرر والفرائد، ومن العمومات والتخصصات، وا٤بطلقات 
 وا٤بقيدات، وا٤بنطوقات وا٤بفهومات، وغّب ذلك من الفوائد الكثّب الطيب.

ب أهنا ٨بتاراتو؛ ولو ػ رٞبو اهلل ػ ٨بتارات ُب أصوؿ الفقو رأيتها ٖبطو، ودل تعز ألحد أحس
ألين وجدتو كثّباً ما يبِب اختياراتو بالفروع عليها ػ رٞبو اهلل ػ .ولو ػ رٞبو اهلل ػ ىذا الذي 

نقدـ لو وىو )العلم الواصم ُب الرد على ىفوات الروض الباسم( وىو الكتاب الوحيد ُب 
على ا٤بطلع إال أف مغزاه، ٰبمل ُب طياتو مناقشة لثبلثة من جباؿ العلم وا٢بلم والفكر، فما 

 يسرح النظر فيما قيل ويقاؿ، ويوزف ذلك ٗبيزاف القسط واالعتداؿ.



ولو رسائل وجوابات كثّبة منها: رسالة )جواب على العبلمة سادل بن سادل عمر ػ رٞبو اهلل( 
استدؿ فيها على عدـ وجوب صبلة ا١بماعة، وفيها فوائد كثّبة، وأخرى استدؿ فيها على 

 ة ُب الصبلة، وقاؿ: ))إ٭با الواجب قراءة شيء من القرآف((.عدـ وجوب الفاٙب
 ولو ػ رٞبو اهلل ػ )رسالة ُب جواز ا١بمع بْب الصبلتْب(.

 ولو ػ رٞبو اهلل ػ ديواف ُب الشعر، إال أف األيدي ا٢باسدة قضت عليو أياـ العزاء.

وىو الشامة ُب  ولو ػ رٞبو اهلل ػ أكثر من ثبلٜبائة جواب سؤاؿ ُب شٌب أنواع العلم، كيف
بِب ا٢بسن علماً وحلماً وذكاًء وفهماً، ولوال ما بلي بو من ا٢بروب والصراع بْب والده 

اإلماـ ا٥بادي وبْب ا٤بتوكل ٰبٓب ٞبيد الدين، والذي استمر سبع سنوات، ٍب ١بأ مع والده 
 باقم، إذل ببلد عسّب، واستوطن وأقاـ با٢برجة ٫بواً من ثبلث سنوات، ٍب عاد مع والده إذل

وعادت ا٤بشكلة بْب والده وا٤بتوكل، إال أنو ٤با عرؼ ىو وأخوه األكرب عبد اهلل بن اإلماـ 
أف والدىم ال يتنازؿ عن اإلمامة حسب مذىبو، وأنو ال ٱبرج من اليمن مرة ثانية لكرب 

بوا سنو، و٤با معو من العوؿ الكبّب، وخوفاً على أوالده وأقاربو من الضياع، وأف أنصاره قد تع
وضللتهم الدنيا، عـز على القياـ باإلصبلح بْب والده وبْب ا٤بتوكل ٰبٓب ٞبيد الدين وإف  
كاف فيو حتفو مع سبلمة والده وإخوانو وعائلتهم الكبّبة فهو راض بو ُب سبيل اهلل، ٍب 
توكل على اهلل وعـز إذل عند ا٤بتوكل إذل السودة وبقي عنده شهرين، و٪بح ُب اإلصبلح 

لى أف والده يستمر ُب باقم وينشر العلم وال يتنازؿ من إمامتو وال يعارض األوامر بينهما، ع
وىو آمن وذريتو وأصحابو وطلبتو ومن وصل إليو أو زاره، ٍب عاد من السودة باألماف 

ا٤بذكور فوصل إذل ضحياف وتلقاه أخوه واسَب سروراً عظيماً ٗبا حصل، إال أف الوشاة وأىل 
شوا بو عند والده أنو قد باعو من ا٤بتوكل وقد نازلو من اإلمامة، فلما ا٤بصاحل كانوا قد أو 

وصل إذل والده وأخربه ٗبا حصل وأنو باٍؽ على إمامتو ولو نشر العلم الشريف وإقامة 
ا١بمعة وا١بماعة ُب مسجده، وأنو آمن وأوالده وطلبتو وكل من وصل إليو، وأنو دل يفعل 

 يبق معو أنصار فقد أخذوىم با٤باؿ وغّبه، كما قاؿ ىذا الصلح إال بعد أف ٙبقق أنو دل



الفرزدؽ للحسْب%: ))قلؤّم معك وسيوفهم عليك(( فرضي والده، فكانت ىذه منقبة  
كبّبة ومكرمة عظيمة أمن فيها والده وإخوتو وطلبتهم ومن ىو عائد إليهم وسكن الدٮباء 

 ونشر بسببها العلم الشريف، فقد بلغت حلقات والده

كل حلقة ٟبسة وثبلثْب طالباً ُب ٝبيع فنوف العلم حٌب نعش العلم ُب باقم، ووصل   العلمية
إليو من ٝبيع أ٫باء اليمن، واستمر اإلماـ على ذلك ٫بو من عشر سنوات كاف ا٣بّب ُب 

 ذلك كلو.
ومن ذلك أف اإلماـ تفرغ من ا٤بشاكل، ونشر العلم، وأشرؼ على تربية أوالده تربية حسنة 

الدروس النافعة ا٣بالصة، حٌب أصبح التسعة األوالد من العلماء األعبلـ  وعلى تدريسهم
األكابر آّتهدين، وإف تفاوتوا ُب درجات االجتهاد كل ذلك مع دين وزىد وورع وعفة 

 وأمر ٗبعروؼ وهني عن ا٤بنكر.
وكم وكم من خّب وقع بسبب ىذا الصلح ا٤ببارؾ، وال زاؿ آؿ ا٥بادي ذرية اإلماـ من 

ُب لواء صعدة إذل اليـو ُب أمن وأماف، ورغد عيش واطمئناف، ونشر للعلم، واألمر  حينذاؾ
با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، وقد أفاد ا٤بَبجم لو ُب سبيل ذلك الصلح حٌب ًب لو ويبلت 

ا٤بشاؽ، وأشرؼ على ا٥ببلؾ مرات ومرات، ولوال لطف اهلل بو وحلمو وصربه وحسن 
القى من التعنت وا١بداؿ والنقاش مع علماء ووزراء ا٤بتوكل أخبلقو لفشل، وكاف يكفيو ما 

ُب السودة، وعلى رأسهم العبلمة الكبّب أٞبد بن عبد اهلل ا١بنداري ُب اليـو الواحد ٦بلس 
أو ٦بلساف للنقاش، ولوال عوف اهلل ونصره ٤با تغلب عليهم ودل يغلب ٤بدة شهرين غّب مرة 

اللساف والقلم شغلو ُب ا٤بذاكرة، ال يكاد ينسى شيئاً واحدة؛ ألنو ػ رٞبو اهلل ػ كاف عادل 
[ جزاه 124َدَرَسو أو َدرََّسو، آية من آيات اهلل }اللَُّو أَْعَلُم َحْيُث ٯَبَْعُل رَِسالََتُو{]األنعاـ:

 اهلل عنا وعن والده وأقاربو خّب ا١بزاء، ورفع لو درجاتو العلي.
 األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر ُب لواء وقد حصل أيضاً على تفويض من ا٤بتوكل ٰبٓب ُب

 صعدة، فكاف ػ رٞبو اهلل ػ كهفاً للمساكْب، وملجأ للمظلومْب، ومرجعاً لؤلحكاـ والفتيا.



ىذا وكاف ٩بن يشجع طلبة العلم ويفدوف إليو، ولو جم غفّب من التبلميذ نذكر منهم نبذة 
 ٩بن ٚبرج على يديو وىم:

اـ ا٥بادي ػ رٞبو اهلل، والعبلمة العابد ٰبٓب بن ٧بمد بن اإلماـ العبلمة العابد صبلح بن اإلم
ا٥بادي ػ رٞبو اهلل، والعبلمة العابد علي بن أٞبد بن اإلماـ ا٥بادي ٪بل ا٤بَبجم لو، والعبلمة 
العابد عز الدين بن ٧بمد القا٠بي، والعبلمة العابد ٧بمد بن قاسم ا٥بادي، وعبد اللطيف 

بن علي األعجم، وإبراىيم بن ٧بمد ا٥بادي، وعبد الكرًن بن بن ٧بمد ا٥بادي، و٧بسن 
أٞبد ا٥بادي ٪بل ا٤بَبجم لو، ومضر بن ٰبٓب حبيش، وأٞبد بن حسن ا٢بوثي، و٧بمد بن 

أٞبد األمّب، وحسْب بن عبد العظيم ا٥بادي، وحسن بن عز الدين عدالف، و٧بمد بن 
جم، وأٞبد بن ٧بمد األعجم، ٧بمد ا٥بادي، وسراج الدين عدالف، وحسْب بن ٧بمد األع

وعبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمد القا٠بي، وٰبٓب حسْب صبلح، ومعوض بن معوض آّمعي، 
 وأٞبد نور الدين.

ىؤالء بعض تبلمذتو وكاف لو ػ رٞبو اهلل ػ أوراد ليلية سحرية، وٰبيطها بسرية بالغة، ولو  
من العلماء األفاضل تركتها  كرامات كثّبة ُب حياتو وبعد ٩باتو، أخربين ّٔا من أثق بو

اختصاراً، وإف كاف معرفتها ٩با يزيد ا٤بؤمن رغبة ُب مواصلة العمل }يُػثَبُّْت اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا 
نْػَيا َوُب اآلِخَرِة{]إبراىيم:  [.27بِاْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ُب ا٢ْبََياِة الدُّ
إذل اهلل فلم نقرأ عليو إال بعضاً من ىذا وأما ولده الثالث العبلمة قاسم بن أٞبد والفقّب 

ىػ، 1375القرآف، ٍب انتقل إذل جوار ربو ُب الثامن والعشرين من شهر رمضاف ا٤ببارؾ سنة 
وقرب ُب شامي مقربة ضحياف عند إخوانو، وقربه مشهور مزور، وعليو لوح كتب فيو نسبو، 

 وكتب فيو ما يلي:
 قى وقالت جوانبوسألت رسـو القرب عمن ثوى بو .... ليعلم ما ال

 أتسأؿ عمن عاش بعد وفاتو .... بإحسانو إخوانو وأقاربو
رٞبو اهلل رٞبة األبرار، وأسكنو جنات ٘بري من ٙبتها األهنار، وأ٢بقو بآبائو وأجداده ُب 



 خّب مقاـ، وصلى اهلل على سيدنا ٧بمد وآلو وسلم تسليماً كثّباً، وا٢بمد هلل رب العا٤بْب.
 . ى1422ربيع اآلخر  10حرر 

 ولد ا٤بَبجم لو الفقّب إذل اهلل
 ٧بمد بن أٞبد بن حسن ا٥بادي

 غفر اهلل لو ولوالديو آمْب

 ]مقدمة ا٤بؤلف[
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 وبو نستعْب وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم
ا٢بمد هلل الذي خلق ا٣بلق مبتدعاً على غّب مثاؿ، وأحكم صنعتو ونفذ مراده، وقدر 

األقوات واآلجاؿ، أٞبده سبحانو على ما أسدى إلينا من النعم ا١بساـ، وفضلنا بالعقل 
لننظر بو ٪باتنا عن ما عجزت عنو األنعاـ، وأصلي وأسلم على ا٤ببعوث رٞبة لؤلناـ، سيدنا 

َا يُرِيُد  ٧بمد وعلى آلو ا٤بطهرين من الرجس واآلثاـ، القائل فيهم ذو ا١ببلؿ واإلكراـ: }ِإ٭بَّ
[ و٤با سبق ُب علم 33ُو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس أَْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهّبًا{]األحزاب:اللَّ 

َ لِلنَّاِس َما نُػزَّْؿ  اهلل هتاتر أورل األىواء آي القرآف إذل أىوائهم، قاؿ تعاذل: }لِتُبَػْبّْ
آلو ٗبا ينفي الريب عن كل ٩بتحن [، فبْب لنا ا٤بصطفى صلى اهلل عليو و 44إِلَْيِهْم{]النحل:

لئلٲباف، وأبرز ا٤بعاين لكل ملهوؼ وإذل ا٢بق و٥باف، فجمع األربعة معو ٙبت الكساء، ٍب 
َا يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس أَْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم  تبل اآلية: }ِإ٭بَّ

 ـ سلمة.[ أخرجو أبو طالب عن أ33َتْطِهّبًا{]األحزاب:

َا يُرِيُد اللَُّو...{ ُب نيب اهلل صلى اهلل  وأخرج ُب )احمليط( عن أيب سعيد قاؿ: نزلت ىذه} ِإ٭بَّ
عليو وآلو وعلي وفاطمة وا٢بسن وا٢بسْب" فجللهم بكساء وقاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيٍب 
فأذىب عنهم الرجس وطهرىم تطهّباً(( وأخرجو أيضاً عن أـ سلمة، وأخرجو مسلم عن 

والَبمذي عن أـ سلمة، وأخرج عن أنس أيضاً قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو عائشة، 



وآلو حْب نزلت ىذه ٲبر بباب فاطمة إذا خرج إذل الصبلة يقوؿ: ))الصبلة أىل البيت } 
َا يُرِيُد اللَُّو...{(( اآلية، وأخرج خرب أنس ا٢باكم ا٢بسكاين، وأخرجو عن أيب سعيد وعن  ِإ٭بَّ

خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو من طرؽ عديدة با٤بعُب وأكثر اللفظ، أيب ا٢بمراء 
وأخرج بإسناده من طريقْب إذل الرباء بن عازب قاؿ: جاء علي وفاطمة وا٢بسن وا٢بسْب 

إذل باب النيب صلى اهلل عليو وآلو فخرج النيب صلى اهلل عليو وآلو فماؿ بردائو وطرحو 
ٌب((، وأخرج معناه عن جابر، وأخرج خرب الكساء أيضاً عليهم وقاؿ: ))اللهم ىؤالء عَب 

عن جابر وذكر اآلية، وأخرج خرب الكساء بسنده عن ا٢بسن السبط عليو السبلـ وأخرج 
خطبة ا٢بسن الٍب ذكر فيها خرب الكساء من ثبلث طرؽ، وأخرجو عن سعد بن أيب وقاص 

بلـ ورواه أيضاً مسلم من ثبلث طرؽ أحدىا خرب طويل فيو فضائل أخرى لعلي عليو الس
ُب صحيحو والَبمذي، وروى ا٢باكم ُب شواىد التنزيل أيضاً من طرؽ كثّبة عن أيب سعيد 
خرب الكساء وقد روي عن ابن عباس من طرؽ، وعن عبد اهلل بن جعفر الطيار، وقد روي 

عن عائشة من طرؽ، وعن واثلة بن األسقع من طرؽ أخرج أٞبد بن حنبل أحدىا، 
بكر بن أيب شيبة عن األوزاعي، وُب شواىد التنزيل من طريقْب عن فاطمة وأخرجو أبو 

الزىراء+، وعن أـ سلمة من فوؽ ٟبسْب طريقاً، ورواه ا٢باكم بن كرامة ُب )تنبيو الغافلْب( 
من طرؽ عن أيب سعيد وأـ سلمة وعائشة، وروى الزرندي الشافعي عن أيب سعيد وأـ 

ىذه اآلية نزلت ُب ا٣بمسة، ومثلو ُب كتاب )أسباب  سلمة وأيب ا٢بمراء بطرؽ متعددة أف
 نزوؿ

القرآف( للواحدي عن أيب سعيد وأـ سلمة، وُب )٦بمع الزوائد( للهيثمي مثلو وقاؿ: رواه 
الطرباين، وروي ُب شفاء القاضي عياض ٫بوه، وُب )ذخائر العقىب( مثلو بطرؽ متعددة، 

ُب حديث أـ سلمة: حسن صحيح، وأخرجو الَبمذي من طريق عمر بن أيب سلمة وقاؿ 
وأخرجو الدواليب، وأخرج حديث واثلة أٞبد وأبو حاًب، وحديث عائشة مسلم، وحديث 

أيب سعيد أٞبد والطرباين، وُب كتاب )ا٤بصابيح( للبغوي عن سعد وعائشة، وأخرجو ا٤برشد 



واه شهر بن باهلل عن واثلة وعمر بن أيب سلمة، ورواه ا٤بنصور باهلل عليو السبلـ بطرقو، ور 
حوشب من ثبلث طرؽ عن أـ سلمة، ورواه البخاري وا٢بميدي عن عائشة، وروى أبو 
داود ومالك خرب مرور النيب صلى اهلل عليو وآلو بباب فاطمة إذا خرج إذل صبلة الفجر 

حْب نزلت ىذه اآلية، ورواه ابن البطريق ُب )العمدة( من كتب العامة بطرؽ واسعة، ورواه 
ي من طرؽ عن زينب وأـ سلمة وعائشة وأيب سعيد وأيب ا٢بمراء بألفاظ الكنجي الشافع

 ٨بتلفة وا٤بعُب واحد.
إذا ٙبقق عندؾ تواتر ا٤بعُب من تعدد الطرؽ فأنت ا٢بكم، أٰبكم فيهم وُب دين اهلل من ال 

 يساويهم ُب الرتب وال يدانيهم ُب الورع والزىد وخصوص ا٢بب باهلل؟!!
 استنار لك ىديهم؟ حٌب ملت عنو ورجحت كبلـ غّبىم!! أما صفى عندؾ مشرّٔم؟ وال

 لقد رابِب منك التعنت وا٥بوى .... وتقريض أعداء الوصي وابنو ا٢بسن
 وتعديل من أردى ا٢بسْب بكرببلء .... وصدؾ عما ُب ىداىم من السنن

 فبل ٙبسبِب واثقاً بقريضكم .... وال جاىبل أف القريض من احملن
 واجداً .... وإال فدف أف القريض من الفًبىلم دليل ا٢بق إف كنت 

 ىجّبؾ جرح ا٤بؤمنْب وذمهم .... وعروتكم أضحت من العهن والقطن
 وذميتم أىل الكبلـ لعجزكم .... عن الغاية القصوى مضاعفة ا٤بؤف

 وىل بسهاـ العجز ترموا خصومكم .... وما نّبات ا٢بق يذىنب بالعشن؟
 وعَبتو األطهار بالنص فا٠بعن إذا قلت: قاؿ ا٤بصطفى وابن عمو ....

 تعارضِب بابن ا٤بديِب وشعبٍة .... وبابن معٍْب وابن خضراوة الدمن
 نواصب من أىل الشأـ وغّبىم .... من األشعرين البلو من ٞبّب اليمن

 وقلتم: بأف اهلل ليس بقادر .... بأف ٱبلق القرآف ىذا من الوسن
 ىو ا٣بلف فاعلمن ولفظى بو قلتم قدًن وقدرتى .... ٨بلوقة ىذا

 ومن قاؿ: ٨بلوؽ فقد صار كافراً .... لديكم و٦بروحاً وليس ٗبؤٛبن



 وقلتم: أحاط اللََّو عرُشو فاستوى .... عليو وخلى الكوف من غابر الزمن
 أحطتُم علما باإللو كذبتُم .... وقلتم: ببل كيف فكيف بكيف من؟!

 حْب يستكن وقلتم: تروه بالعيوف وإ٭با .... يرى ا١بسم أو فرعو
 وأثبتُم وجهاً وأيد كثّبة .... ٔبنب وإبصار أما ذاكُم اللكن

 وقلنا لكم: آي الكتاب بليغة .... على سنن العربا ذوي القوؿ والفطن
 فدونكم باب آّاز فإنو .... ىو الغاية القصوى لدى ا٣باطب اللسن
 منقصاراكم إف تنتهوا عند ٠بعو .... إذل العرب الفصحا إذل واصف الد

 إذل قرنا القرآف آؿ ٧بمد .... سفينة نوح والرباء من الوىن
 ىم ]العروة[ الوثقى ٤بعتصم ّٔا .... فهديهُم ٯبلى بو ا٥بم وا٢بزف

 وسيأٌب الكبلـ ا٤بشار إليو مفصبلً.
فأما قولو ُب أىل البيت": ))أهنم قرناء القرآف وسفينة نوح(( فذلك إشارة إذل ما رواه ا٤بؤيد 

لسبلـ بسنده عن النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو ػ قاؿ: ))إين تارؾ فيكم الثقلْب، ما باهلل عليو ا
إف ٛبسكتم ّٔما لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب اهلل وعَبٌب، أال وإهنما لن يفَبقا حٌب يردا 

 علّي ا٢بوض((.
ل وُب رواية أيب عبد اهلل ا١برجاين: ))إين تارؾ فيكم الثقلْب، كتاب اهلل، وعَبٌب أى

 بيٍب...(( إذل آخره.
وُب )ا١بامع الكاُب(: ))إين تارؾ فيكم الثقلْب، كتاب اهلل، وعَبٌب أىل بيٍب، ولن يفَبقا 

 حٌب يردا علّي ا٢بوض((. قاؿ: وىذا خرب مشهور.

ورواه ُب صحيفة علي بن موسى الرضا، ورواه ُب أمارل ا٤برشد باهلل عن زيد بن أرقم مرفوعاً 
اصر األطروش عن أيب سعيد مرفوعاً وعن زيد بن ثابت، وأخرجو من طريقْب، ورواه الن

مسلم، وُب )ا١بامع الصغّب( عن زيد بن أرقم، وأخرجو عبد بن ٞبيد وابن حنبل ُب 
مسنده، وأخرجو ا٢باكم من ثبلث طرؽ، ورواه السمهودي عن جابر وعن حذيفة وقاؿ: 



عيم ُب )ا٢بلية( وأخرجو البزار وأشار أخرجو الطرباين وابن عقدة والضياء ُب )ا٤بختارة( وأبو ن
إليو الَبمذي، ورواه ابن ا٤بغازرل، وقد روي من طرؽ عديدة لدى الفريقْب فلم يبق للمعاند 
إال ٦برد التعسف وا٤بْب، وا٤بعُب ظاىر الربىاف، قوي األركاف، ُمَعّرؼ البياف، ال ٚبفى داللتو 

ر األحزاف، وتدحض بو قواـ مهاوي على إنساف، تنشرح لو األذىاف، وتداوى بريو من كد
 الشيطاف.

وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو : ))مثل أىل بيٍب فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها ٪با ومن 
ٚبلف عنها ىلك(( أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، وُب رواية أيب عبد اهلل ا١برجاين: ))ومن 

 ٚبلف عنها غرؽ((.

صحتو عند علماء اآلؿ وشيعتهم(( وُب  قاؿ اإلماـ القاسم: ))وىذا ا٣برب ٦بمع على
)منهاج القرشي(: أنو متلقى بالقبوؿ، ورواه ا٥بادي ُب )األحكاـ(، ورواه علي بن موسى، 
وُب روايتو: ))ومن ٚبلف عنها زج ُب النار((. وُب هناية ابن األثّب كذلك لكن دل يذكر: 

ٮبا، ورواه ُب مناقب ابن ))من ركبها ٪با((، ورواه اإلماـ أبو طالب وا٤برشد باهلل بسند
ا٤بغازرل بسنده إذل ابن عباس، وأخرجو عن أيب سلمة بن األكوع وعن أيب ذر وعن ابن 

عباس وعن أيب ذر من طريقْب أخريْب، ورواه ُب )ذخائر العقىب( عن أيب ذر قاؿ: وأخرجو 
ا٢باكم من طريقْب عن أيب إسحاؽ، قاؿ: وكذا ىو عند أيب يعلى ُب مسنده، وأخرجو 

لطرباين ُب )الصغّب( و )األوسط( من طريق األعمش، ورواه ُب )األوسط( أيضاً من طريق ا
ا٢بسن بن عمر، وأخرجو أبو نعيم عن أيب إسحاؽ ومن طريق ٠باؾ، وأخرج البزار ٫بوه، 

وأخرجو ابن ا٤بغازرل ػ أيضاً ػ عن عبد اهلل بن الزبّب عن النيب صلى اهلل عليو وآلو ، ورواه ُب 
لصغّب(، ورواه ُب كتاب )ا١بواىر( للشفيقي عن ابن عباس قاؿ: أخرجو ا٤ببل ُب )ا١بامع ا

سّبتو، ورواه أيضاً عن علي عليو السبلـ بلفظ: ))ومن ٚبلف عنها زج ُب النار، ومن تعلق 
 ّٔا فاز(( قاؿ: أخرجو ابن السري، ورواه ا٢باكم ا١بشمي ُب )تنبيو الغافلْب(.

يطوؿ شرحو وٲبل سامعو، ولو شاىد من كتاب اهلل سبحانو: ورواه أيضاً احملب الطربي ٩با 



[ وا٤بودة ىي احملبة، واحملبة 23}ُقْل الَ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ُب اْلُقْرىَب{]الشورى:
[ 31للَُّو{]آؿ عمراف:ىي االتباع قاؿ تعاذل: }ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ٙبُِبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوين ُٰبِْبْبُكُم ا

 وا٤بأمور ٗبودهتم ىم أىل الكساء.
روى ا٤برشد باهلل بسنده إذل ابن عباس من طريقْب قاؿ: ٤با نزلت قالوا: يا رسوؿ اهلل، ومن 

 قرابتك الذين وجبت علينا مودهتم؟ قاؿ: ))علي وفاطمة وابناٮبا((.

تنزيل( مسنداً من ٫بو ٜباف وذكره ُب )الكشاؼ( ُب تفسّب ىذه اآلية، وُب كتاب )شواىد ال
طرؽ إذل ابن عباس، وأخرجو أٞبد بن حنبل والثعليب ُب تفسّبه وابن ا٤بغازرل ُب مناقبو، 

وأخرجو ُب )شواىد التنزيل( عن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ وأنس وأيب أمامة، ورواه ُب 
ُب )درر  الصحيحْب البخاري ومسلم، ومثلو روى رزين من )ا١بمع بْب الصحاح(، ورواه

السمطْب( عن علي عليو السبلـ وُب كتاب )تنبيو الغافلْب( عن ابن عباس، وأخرجو 
 الطرباين ُب الكبّب.

ولو شواىد كثّبة ُب ٧ببتهم ليس ىذا ٧بل ٝبعها فمن تأملها خالياً خلده من سقم ا٥بوى 
القوية،  والعصبية متحرياً طلب النجاة من مهاوي األىواء الردية، متمسكاً لدينو با٢بجج

والطرؽ ا٤بتعددة من مرويات أىل اإلسبلـ ومدوناهتم األزىرية، علم أهنم العروة الوثقى، 
والسفينة من الغرؽ والنجا، وفهم أف إٝباعهم ىو ا٢بجة العظمى، وأف ىديهم ىو احملجة 

البيضاء، وأف اإلمامة فيهم إذل آخر الزماف، وأهنم أماف أىل األرض ُب كل عصر وأواف 
الكتاب العزيز، وسنة برزت بروز اإلبريز، فعليك أيها الطالب باقتفاء آثارىم، بشهادة 

واالىتداء ّٔديهم، ودع أقواؿ الناس العاطلة عن ا٥بدى، والركيكة األساس، فبل تسوي 
 أقواؿ الرجاؿ مع ا٤برسل من ذي ا١ببلؿ وهلل القائل:

 مدعوا كل قوؿ غّب قوؿ ٧بمد .... فعند بزوغ الشمس ينطمس النج
 أما بعد ..



فطا٤با ٙبريت الرشاد، وتتبعت معادل العلماء النقاد من أياـ ابتداء الطلب، متوخياً النجاة، 
خائفاً من مزالق العطب، إذل أف قاربت األربعْب، وشابت القذاؿ، وضعف الفهم، فبل 

ضع أتذكر إال بعد حْب، أشرت ُب أثناء احملاروة بيِب وبْب أحد العلماء العاملْب إذل موا
عثرت عليها مراراً، وكنت ّٔا قمْب لطوؿ ٩بارسٍب ىذا الشأف منذ سنْب، خرج فيها اإلماـ 

الكبّب ذو القدر ا٣بطّب، عبلمة الزمن، والشامة ُب بِب ا٢بسن، واحد زمانو، وفيلسوؼ 
أوانو: ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بفضل الوزير ػ رٞبو اهلل رٞبة األبرار وأسكنو ٔبوار جده ا٤بختار ػ 

من مواطن اإلنصاؼ إذل مهاوي التمويو واالعتساؼ، من نقل غّب صحيح، وتعديل 
معاوية وأحزابو من صار اإلسبلـ منكلم بسيفو إذل اآلف جريح ُب كتابو )الروض الباسم ُب 

الذب عن سنة أيب القاسم( فوجدتو فرش مسامعو لتلك اإلشارات، واستطعم الزيادة 
ن إ٠باعي مسامعو ما تلقفتو عنو وعن أمثالو، وثاب منصفاً لتلك التنبيهات، فأخجلت م

إذل ليب بعد إساءة األدب بْب يديو، فكرر علّي الطلب، وأدناين حٌب ٧بق عْب حجاب 
ا٥بيبة من جنابو، وأفحمِب بكثرة السؤاؿ على زبر تلك ا٣بواطر ورفعها إذل بابو، فاستخرت 

علّي من أوؿ وىلو قد وجب، معَبفاً اهلل تعاذل وأجبتو إذل ما طلب؛ إذ مثلي يعلم أف حقو 
واهلل بقصر الباع وقلة االطبلع مع تكدر الباؿ، ودنو الَبحاؿ، وعدـ اإلخواف واألعواف، 

 ومن ّٔم على ا٢بوادث يستعاف.
 ذىب الذين يعاش ُب أكنافهم .... وبقيت ُب زمن كجلد األجرب

واضع، وأّٔمت البياف ُب فجمعت ا٤بتفرؽ من تلك الفرائد، وأعربت الزلل ُب بعض تلك ا٤ب
أماكن، بل أشرت ليكوف ذلك أسهل تناوالً على اللبيب؛ إذ اإلسهاب قبيح عند ذوي 
األلباب، وإف كاف اإلماـ ػ رٞبو اهلل ػ حذا حذو ا٤بسهبْب، وأطاؿ ُب بعض ا٤بباحث ببل 

الراد عليو  برىاف مبْب، وبالغ ُب ذـ من ترسل عليو، ونسي أف ا٢برب من َردَّ وُرّد عليو، ولعلّ 
قصد وجو اهلل ُب نصحو، وأدى ما يلزمو ُب ذلك فقابلو ػ رٞبو اهلل ػ بذمو وجرحو، ٍب ٛبادى 
إذل ىتك أستار ا٤بتكلمْب، ومدح أعداء الدين، واستطاؿ حٌب زيف أقواؿ األئمة ا٤بيامْب، 



من  وأتى ٗبا دل يأت بو منصف من تقريض البغاة على أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ فيا ٥با
مصيبة عظمى، وداىية دٮباء، أبرزىا اللجاج، وأثارىا كثرة ا٢بجاج بْب أرباب التحقيق 

 وأىل ا٤بعارؼ ومن ىو بكل مكرمة حقيق، وهلل القائل:
 فؤاد من ببلبلو شجّي .... وأعياف أماقيها بكي

 لشق عصا القبيلة من روي .... أتيح لنا فبل كاف الروي
 عليو وآلو ُب علي عليو السبلـ من األخبار حٌب فرط كأنو دل يسمع قوؿ النيب صلى اهلل

منو ما فرط من التنقيص حيث فضل غّبه عليو وساواه بأعدائو لو دل يبايع بعد عثماف 
لظننت أف يصرح ببغيو على البغاة عليو، فمما ورد ُب حقو صلوات اهلل عليو قولو صلى اهلل 

وآلو باكياً، قاؿ علي عليو السبلـ : ما  عليو وآلو من خرب ا٢بديقة: وأجهش صلى اهلل عليو
يبكيك؟ قاؿ: ))ضغائن ُب صدور أقواـ ال يبدوهنا لك إال من بعدي، قلت: يا رسوؿ اهلل، 

أُب سبلمة من ديِب؟ قاؿ: ُب سبلمة من دينك((. أخرجو البزار وأبو يعلى وا٢باكم وأبو 
 الشيخ وا٣بطيب وابن ا١بوزي وابن النجار.

م بن ٧بمد الصنعاين عن الباقر عن آبائو" عنو صلى اهلل عليو وآلو أنو وروى الفقيو إبراىي
قاؿ: ))خذوا ٕبجزة ىذا األنزع فإنو الصديق األكرب، وا٥بادي ٤بن اتبعو، من اعتصم بو 

أخذ ٕببل اهلل، ومن تركو مرؽ من دين اهلل، ومن ٚبلف عنو ٧بقو اهلل، ومن ترؾ واليتو أضلو 
 ه اهلل((.اهلل، ومن أخذ بواليتو ىدا

 وأخرج أٞبد وا٢باكم: ))من فارقِب فارؽ اهلل، ومن فارقك فقد فارقِب((.
وأخرج ا٢باكم قولو صلى اهلل عليو وآلو فيو: ))اللهم ثبت لسانو، واىد قلبو((. ومثلو 

 النسائي وأبو داود وأبو نعيم.
علياً راية وأخرج أبو نعيم من حديث طويل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو قاؿ: ))إف 

ا٥بدى، وإماـ األولياء، ونور من أطاعِب، وىو الكلمة الٍب ألزمتها ا٤بتقْب، من أحبو أحبِب، 
 ومن أبغضو أبغضِب((.



وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو : ))سيكوف بعدي فتنة فإذا كاف ذلك فالزموا علي بن أيب طالب 
وؽ بْب ا٢بق والباطل((. فإنو أوؿ من يراين، وأوؿ من يصافحِب يـو القيامة، وىو الفار 

أخرجو الكنجي الشافعي، وأخرج قولو صلى اهلل عليو وآلو لعلي: ))وأنت تؤدي عِب، 
 وتسمعهم صوٌب، وتبْب ٥بم ما اختلفوا فيو من بعدي((.

وأخرج قولو صلى اهلل عليو وآلو : ))إف رب العا٤بْب عهد إرّل عهداً ُب علي بن أيب طالب 
ٲباف، وإماـ أوليائي، ونور ٝبيع من أطاعِب(( وقاؿ: أخرجو أنو راية ا٥بدى، ومنار اإل
 صاحب )حلية األولياء(.

وأخرج زيد بن علي عليو السبلـ قولو صلى اهلل عليو وآلو لعلي: ))أنت تؤدي ديِب، وتقاتل 
 على سنٍب، وأنت باب علمي، وإف ا٢بق معك، وا٢بق على لسانك((.

لعمار: ))عليك ّٔذا األصلع عن ٲبيِب وإف  وأخرج أبو طالب قولو صلى اهلل عليو وآلو
سلك الناس وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي وخل عن الناس، يا عمار إف علياً 

ال يردؾ عن ىدى، وال يدلك على ردى، يا عمار طاعة علي طاعٍب، وطاعٍب طاعة 
 اهلل((.

حد من قريش: أنت وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو لعلي: ))ٚبصم الناس بسبع وال ٰباجك أ
أو٥بم إٲباناً باهلل، وأوفاىم بعهد اهلل، وأقومهم بأمر اهلل، وأقسمهم بالسوية، وأعد٥بم بالرعية، 

 وأبصرىم ُب القضية، وأعظمهم عند اهلل مزية((. أخرجو ا٢باكم.
وأخرج ابن عساكر عن جابر قاؿ: كنا عند النيب صلى اهلل عليو وآلو فأقبل علي فقاؿ النيب 

 عليو وآلو : ))والذي نفسي بيده إف ىذا وشيعتو ٥بم الفائزوف يـو القيامة(( صلى اهلل
[ فكاف 7ونزلت: }ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت أُْولَِئَك ُىْم َخيػُْر اْلرَبِيَِّة{]البينة:

 أصحاب النيب صلى اهلل عليو وآلو إذا أقبل علي قالوا: جاء خّب الربية.
 ابن عدي وابن عساكر عن أيب سعيد مرفوعاً: ))علي خّب الربية((.وأخرج 

وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قاؿ: ٤با نزلت: }ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت أُْولَِئَك 



[ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو : ))ىو أنت وشيعتك يا 7ُىْم َخيػُْر اْلرَبِيَِّة{]البينة:
 راضْب مرضيْب((.علي 

وأخرج ابن مردويو عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو : 
))أدل تسمع قوؿ اهلل: }ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت أُْولَِئَك ُىْم َخيػُْر 

 مة للحساب((.[ أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم ا٢بوض إذا جثت األ7اْلرَبِيَِّة{]البينة:

فهذا يقتضي أنو أفضل الصحابة من قريش وغّبىم وأنو أقضاىم، وأنو على ا٢بق ال ينطق 
إال بو، فأما أحاديث حبو فقد بلغت حد التواتر ا٤بعنوي أخرجها أئمتنا" واحملدثوف عن 

علي، وابن عباس، وعمر وابنو، وأيب ذر، وسعد بن أيب وقاص، وأيب أيوب األنصاري، وأيب 
، وأيب سعيد ا٣بدري، وأيب ىريرة، وزيد بن أرقم، وسلماف، وأيب رافع، وأـ سلمة، بردة

وعائشة، وعمار، وجابر، وأنس، وعمراف بن ا٢بصْب، وأيب ليلى األنصاري، وجرير 
البجلي، وعبد الرٞبن بن أيب ليلى، والرباء بن عازب، وبريدة بن ا٣بصيب، وسلمة بن 

 د اهلل بن أحجم، وعامر بن سعد وغّبىم.األكوع، وسهل بن سعد الساعدي، وعب
قاؿ أٞبد بن حنبل والقاضي إ٠باعيل بن إسحاؽ: دل يرو ُب أحد من الصحابة باألسانيد 

 ا٢بساف ما روي ُب علي عليو السبلـ .
وأخرج الدارقطِب وا٢باكم ُب مستدركو قولو صلى اهلل عليو وآلو لعلي: ))إف األمة ستغدر 

ملٍب وتقتل على سنٍب، من أحبك أحبِب، ومن أبغضك  بك من بعدي وأنت تعيش على
 أبغضِب((.

وأخرج الطرباين قولو صلى اهلل عليو وآلو : ))يا معشر األنصار، أال أدلكم على ما إف 
ٛبسكتم بو لن تضلوا بعدي أبداً، ىذا علي فأحبوه ٢بيب، وأكرموه بكرامٍب فإف جربيل أمرين 

 بالذي قلت لكم((.
و وآلو : ))علي مع القرآف والقرآف مع علي ولن يفَبقا حٌب يردا عليَّ وقولو صلى اهلل علي

 ا٢بوض((. أخرجو ا٢باكم والطرباين.



فأما حديث ا٤بنزلة والوالية واإلخاء بينو وبْب النيب صلى اهلل عليو وآلو وما شاكلها فقد 
ومن أراد صرح ا٢بفاظ بتواترىا وىي ٩با ال ٚبفى على أدىن الفقهاء، فلذا تركنا نقلها، 

 استقصاء ما ُب الباب فعليو بأخذ ذلك من مظانو.

 ى ترٝبة شيخو[ ]ذكر تعنت ابن الوزير، واإلشارة إل
ولكن جعلنا ذلك طليعة ٤با سيأٌب على ا٤بطلع ليعرؼ تعنت اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم ُب  

ال ُب الذب عن سنة أيب القاسم( ودل يذب فيو إ -الذي زعم أنو-كتابو )الروض الباسم 
عن الظاىرية وعن أعداء العَبة الزكية من الصحابة وغّبىم من الفرؽ اإلسبلمية، وكيف 

قابل نصيحة صاحب الرسالة السيد العبلمة اإلماـ ٝباؿ الدين علي بن ٧بمد بن أيب 
القاسم ٧بمد بن جعفر بن ٧بمد بن ا٢بسْب بن جعفر بن ا٢بسْب بن أٞبد بن ٰبٓب بن 

صر أٞبد بن ا٥بادي إذل ا٢بق" العادل الكبّب، وآّتهد النحرير، قرأ عبد اهلل بن ٰبٓب بن النا
على إ٠باعيل بن إبراىيم النجراين ُب التفسّب وغّبه، وعلى ناجي بن مسعود ُب ا٢بديث، 
، معروفاً بالفضائل، لو  وأٞبد بن سليماف األوزي، وكاف ػ رٞبو اهلل ػ سابقاً ُب ٝبيع العلـو

وتبلمذتو جم غفّب منهم اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم، وعبد اهلل بن مشائخ غّب من ذكرنا عدة، 
ٰبٓب بن ا٤بهدي، وإ٠باعيل بن أٞبد النجراين، وعلي بن موسى الدواري، وأٞبد بن ٧بمد 
الرصاص، واإلماـ صبلح الدين وغّبىم، وفتاويو ٙبتوي على ٦بلد، ولو التفسّب ا٤بشهور 

ا٢بسن عليو السبلـ، ولو )شرح على الكافية( بالتجريد، أثُب عليو اإلماـ عز الدين بن 
اختصره ولده ٠باه بػ)النجم الثاقب( وكاف حريصاً على صيانة مذىب أىل البيت" فلذلك 

 جرت الوحشة بينو وبْب تلميذه ٧بمد بن إبراىيم الوزير.
 توُب ػ رٞبو اهلل ػ سنة سبع وثبلثْب وٜبا٭بائة. ا ىػ جواىر بتغيّب ُب اللفظ يسّب.

[ على ما أشرنا إليو ٘بد فوؽ ما وجهنا عليو، وكيف مسخ اسم كتابو بتأييد ]وستقف
مذاىب الظاىرية وجرح الشيعة وثقات العدلية، فهذا ىو الذب عن السنة أو ذىأّا ٔبرح 



الثقات من ٝبلتها وتوثيق النواصب وا٤برجئة غّب ا٤بأمونْب على روايتها، إف من ىذا أطوؿ 
 و دواـ سكب عربات ا٤بؤمنْب، فإنا هلل وإنا إليو راجعوف.منتهى حسرات العاملْب، ومن

 ]معرفة األخبار ووسائطها[
حكى عن صاحب الرسالة ما لفظو: )معرفة األخبار مبنية على عدالة الرواة ومعرفة 

عدالتهم ُب ىذا الزماف مع كثرة الوسائط كا٤بتعذرة، ذكر ىذا كثّب من العلماء، ومنهم 
كاف ذلك ُب زماهنم فهو ُب زماننا أصعب، وعلى طالبو أتعب؛ الغزارل، والرازي، وإذا  

 الزدياد الوسائط كثرة، والعلـو دروساً وفَبة.
فإف قيل: ٫بن نقوؿ ٗبا قاؿ الغزارل: إنا نكتفي بتعديل أئمة ا٢بديث كأٞبد بن ٧بمد بن 

يل حنبل، وٰبٓب بن سعيد األنصاري، وعلي بن ا٤بديِب، وٰبٓب بن معْب، و٧بمد بن إ٠باع
 البخاري، فإف ىؤالء قد تكلموا ُب الرواة وبينوا العدؿ ٩بن سواه.

 قلنا: ىذا ال يصح لوجوه:
أحدىا: أنا إذا قلنا بتعديلهم فيمن كاف متقدماً فما يكوف فيمن بعدىم من الرواة، فإف 

اتصاؿ رواية ا٢بديث من وقتنا إذل مصنفي الكتب الصحاح كالبخاري ومسلم على وجو 
 . ما حكى عنو. ومتعذر ألجل العدالة(. ا ىالصحة متعسر 

]ابن الوزير[ وجوابو تضمن وجوىاً: أحدىا: قولو: طلب ا٢بديث ومعرفتو شرط ُب 
االجتهاد، واالجتهاد فرض واجب على األمة ببل خبلؼ ..إذل قولو: فإذا ثبت أنو فرض 

 .. إذل آخر كبلمو.لـز أنو من الدين، وإذا لـز أنو من الدين لـز أنو غّب متعسر وال متعذر
؛ لكوف ا٤بَبسل دل يسد باب االجتهاد لوجوه:  ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: إلزامو ٗبا ذكر غّب الـز

أحدىا: إذا كاف مذىبو عدـ قبوؿ اآلحاد فكم ُب السنة من طريقة متواترة أو مشهورة أو 
ك متلقاة بالقبوؿ أو عضد متنها موافقة آية قرآنية أو قياس منصوص على علتو أو غّب ذل

 ٩با يوجب االحتجاج با٤بًب من ا٤برجحات.



ثانياً: إف كبلمو ىنا متوجو إذل ما ٰبتاج فيو إذل تعديل الرواة كأخبار اآلحاد وقليل ما ٰبتاج 
إليو الناظر لوجود ما يستدؿ بو من القرآف الكرًن، قاؿ سبحانو وتعاذل: }َما فَػرَّْطَنا ُب 

[ أو من السنة 3ْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم{]ا٤بائدة:[، }ا38اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء{]األنعاـ:
ا٤بتلقاه بالقبوؿ، أو ا٤بتواتر، أو من طريق األئمة الغنيْب عن تعديل احملدثْب وإنكار ذلك 

 مكابرة، بل إنكار للضرورة البديهية.
ما جرب أو ثالثاً: إف ُب طرؽ ىذه الكتب من ىو غّب مقبوؿ إما لكونو متلبساً بأحد البدع إ

تشبيو أو بغي أو إرجاء أو يتفرد برواية الكتاب كالفربري سلمنا أف ىؤالء مقبولوف فغالبهم 
 داعياً إذل بدعتو وال ٱبفى ما فيو عند أىل ا٢بديث، وإنكار وقوع ىذا الوجو مكابرة.
ُب ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : الثاين: إفراط ا٤بعَبض على أىل السنة وطلبة ا٢بديث 

تفسّب معرفتو .. حٌب قاؿ: إف ذلك متعسر أو متعذر وذلك يقتضي أنو شاؾ ُب تعذره 
غّب قاطع بدخولو ُب حّيز ا٤بمكنات، وقد ثبت أف االجتهاد من الفروض الدينية والشعائر 
اإلسبلمية وأنو رأس معارفو الغزيرة...إذل قولو: وطلب ا٢بديث مشروع واجب، فلو أوجبو 

اف اهلل سبحانو قد كلفنا ما ال نطيقو وىذا القوؿ بتكليف ما ال يطاؽ اهلل وىو متعذر لك
مردود عند ٝباىّب أىل ا٤بذاىب كلهم، وأما ا٤بعتزلة والزيدية فعندىم أف ٘بويزه كفر وخروج 
من ا٤بلة...إذل قولو: ومذىب الزيدية أنو ال ٯبوز خلو الزماف عن عادل ٦بتهد جامع لشروط 

 بنيت ىذه الرسالة؟ وألي األسباب ركبت ىذه ا١بهالة؟. اإلمامة فعلى أي ا٤بذاىب
]ا٤بؤلف[ قلت: ا٤بتأمل ٤با قد قدمناه يعلم براءة ا٤بَبسل من لزـو تعذر كونو من ا٤بمكنات؛ 

 لكوف ا٤ببالغة لغة عرفية، ولوجود السنة ا٤بشروطة ُب االجتهاد ٩بكن طلبها ٩با قدمنا.

ائل أف يقوؿ: على ا٤بذىب األقوى من كوف وأما قولو: )فعلى أي ا٤بذاىب...(إخل فلق
الفسق سلب أىلية ٤با ورد من األدلة على رد أخبار الفسقة أو كونو داعي إذل بدعتو، وال 
يبعد دعوى اإلٝباع على رد خرب الداعية وىو موجود ُب رجاؿ الصحيح، ٍب من أين لك 

 الشواىد ا٤بوافقة؟حصر السنة على ما عند أىل الصحاح بريئاً من ا٤برجحات السابقة و 



]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: الوجو الثالث: أف كبلـ ىذا ا٤بعَبض مستلـز ٣بلو الزماف من 
 أىل ا٤بعرفة با٢بديث ومن أىل االجتهاد ُب العلم.

 ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: أما ٩با حكى فبل يستلـز ذلك.
ما ذكره بْب علم ا٢بديث وبْب ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : الوجو الرابع: إنو ال فرؽ في

 سائر علـو اإلسبلـ...إخل.
]ا٤بؤلف[ أقوؿ: قد سوى ػ رٞبو اهلل ػ بْب علم ا٢بديث وغّبه وال سواء؛ لوجوب تعلق علم 
ا٢بديث على كل ناظر، ومعرفة الصحيح من غّبه ال ٱبفى على ا٣بابر، وال ٚبتص بو فرقة 

ؽ ا٤بسلمْب، ودعوى اختصاص الظاىرية دوف آخرين؛ لوقوعو ُب ٝباىّب العاملْب من فر 
بذلك من افَباء ا٤بفَبين، بيانو أف أعظم الفرؽ ٙبرياً لبلجتهاد وا١بهاد ىم الزيدية وغّبىم 

قعد عن ىذين الركنْب، وإف تكلموا ُب رجاؿ اإلسناد وفحصوا عن أدلة االجتهاد فأعما٥بم 
 اف ما قلنا بروز ا٥ببلؿ.٨بالفة ألقوا٥بم، ومن تصفح ا٤بصنفات واألحواؿ برز لو برى

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: الوجو ا٣بامس: أٝبعت األمة على جواز إسنادىا ُب الكتب 
 الصحيحة إذل أىلها بعد ٠باعها على من يوثق بو...إخل.

]ا٤بؤلف[ قلت: ومثل ىذا ال يضر ا٤بَبسل وال ينفع آّيب، وأما اإلٝباع فإ٭با استفاده من 
البخاري أخرجو مسلم، وقد يتفق مثل ذلك بالنسبة ال با٤بعُب صحت تلك  قو٥بم: أخرجو

النسبة لديهم، على أنا لو فرضنا فليس كل ٦بتهد ُب كل عصر نقل عن الصحيحْب، 
وصح لو ذلك على أف من أىل البيت القدماء من منع من القراءة ُب كتب العامة، كما 

من عارؼ، وعدـ علمك ليس ٕبجة  ذلك مشهور عن ا٢بسن بن ٰبٓب بن زيد وغّبه إال
 مع علم غّبؾ.

]ابن الوزير[ وقولو: حٌب إف ا٤بعَبض زعم أف البخاري مبتدع بل كافر صانو اهلل عن ذلك، 
واحتج عليو بشيء نقلو من صحيحو يدؿ على أف البخاري يؤمن بالقدر، مع أف التكفّب 

على البخاري ٗبا ُب صحيحو  عند الزيدية وا٤بعتزلة ال ٯبوز إال بنقل متواتر، فكيف ٰبتج



 وىو عنده ال يصلح بطريق ظنية؟!
]ا٤بؤلف[ فا١بواب: أما كونو مبتدعاً فظاىر على مذىب العدلية ولو مصنف ُب خلق 

األفعاؿ وىو ٩بن اشتهر عنو القوؿ بقدـ القرآف إال أنو خالفهم ُب اللفظ بو ىل قدًن أو 
 ٨بلوؽ؟

اهلل ػ ال سيما بطريق اآلحاد على أف البخاري دل وأما كفره فليس بصحيح ٤با ذكره ػ رٞبو 
ينقل إال ما قد حكينا ُب كتبنا عند الرد فبل يلزمو الكفر، كيف وقد نقلنا ما ىو أعظم  

 كمذاىب ا٤بشركْب وأىل الكتاب، فاهلل ا٤بستعاف ا٢بق أحق أف يتبع!
بِب على ٙبرًن قبوؿ ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: الوجو السادس: إف كبلـ ىذا ا٤بعَبض م

ا٤براسيل كلها، وما أدري دل بُب كبلمو على ىذا وىو ال يدري باختيار خصمو؟ ...إذل 
قولو: فجواز قبوؿ ا٤براسيل مذىب ا٤بالكية وا٤بعتزلة والزيدية ونص عليو منهم أبو طالب ُب 

 آّزي وا٤بنصور ُب كتاب)صفوة االختيار(...إخل.
غّب ىذه العبارة احملكية فيمكن، وما حكاه من ا٤بذاىب  ]ا٤بؤلف[ قلت: إف كاف للمَبسل

فصحيح مع كوف ا٤برسل ال يرسل إال عن عدؿ، وأما ىذه العبارة فلم يظهر رل من السياؽ 
 لزـو عدـ قبوؿ ا٤براسيل، فتأمل!!

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: إذا عرفت ىذا فاعلم أف أقوى ا٤براسيل ما أرسلو العلماء من 
 ث ىذه الكتب لوجوه:أحادي

أو٥با: أف نسبة الكتاب إذل مصنفو معلومة ُب ا١بملة بالضرورة، فإنا نعلم بالضرورة أف ٧بمد 
بن إ٠باعيل البخاري أّلف كتاباً ُب ا٢بديث، وأنو ىذا ا٤بوجود ُب أيدي احملدثْب، وإ٭با يقع 

 . تو وتفاصيلو. ا ىالظن ُب تفاصيلو وما ُعلمت ٝبلتو وظُّنت تفاصيلو أقوى ٩با ظُنت ٝبل
]ا٤بؤلف[ أقوؿ: دعوى الضرورة دعوى ال بياف عليها، وقد عرفناؾ ا٤بؤاخذة آنفاً، وما أدري  
كيف الضرورة عنده، على أنا لو سلمنا ما ذكر فكيف بالتفاصيل؟ فكيف بالطريق منها 

ـ إذل النيب صلى اهلل عليو وآلو ؟ على أنا ال ننكر شهرة ىذه الكتب بْب علماء اإلسبل



والشهرة ال تفيد العلم مع استنادىا إذل انفراد اآلحاد إذل الفرد مع أف كبلمو ىذا حجة 
 عليو ُب كتب الزيدية الٍب قاـ وقعد ُب تضعيفها كالشفاء وغّبه لوجهْب:

 أحدٮبا أف الطريق إذل مؤلفيها أقوى من الطريق إذل البخاري.
م فأقوى ٩بن يرسل أو يسند عن فاسق ثانياً: إما أف يكونوا ال يرسلوف إال عن عدؿ عندى

التأويل ويرسلوف عنو، مع اشَباط ٙبرًن الكذب ورجحاف الضبط، فإذاً ىم والصحاح 
سواء، وال ٧بيص من أحدٮبا إال بدعوى ا١بهل، وفقدانو فيهم ظاىر ٤بن أنصف، كيف 

 وأكثر ا١بروح من ا٤بطلق ا٤بدفوع ا٤بنوه بعدـ جريو ُب مصنفاتك ػ رٞبك اهلل!

ن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: الوجو السابع: إف أقصى ما ُب الباب أف يروي احملدث عن ]اب
آّاىيل من ا٤بسلمْب وآّاىيل من العلماء فقد قاؿ بكل من ذلك من أىل العلم آّمع 

على فضلهم وثباهتم من ال ٰبصى، فقد ذىبت أئمة ا٢بنفية إذل قبوؿ آّهوؿ من أىل 
ذلك كثّب من ا٤بعتزلة والزيدية وىو أحد قورل ا٤بنصور باهلل ذكر ما اإلسبلـ، وذىب إذل 

يقتضي ذلك ُب كتابو )ىداية ا٤بسَبشدين( وىو الذي ذكره عادل الزيدية ومصنفهم 
وعابدىم وفقيههم عبد اهلل بن زيد العنسي ذكره ُب )الدرر ا٤بنظومة( بعبارة ٧بتملة للرواية 

ر إذل ترجيحو أبو طالب ُب كتاب )جوامع األدلة( عن مذىب الزيدية كلهم وىو الذي أشا
 وتوقف فيو ُب كتاب )آّزي(...إخل.

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: شروط الزيدية معروفة صرٰباً، وأما الفلتات واحملتمبلت فبل ندعي ٥بم 
العصمة، وىذه مصنفاهتم منادية على عدـ قبوؿ رواية آّهوؿ بل الغالب عليهم جـز 

التأويل فكيف بآّهوؿ، ومدعي الغرائب مطالب بالربىاف، وكبلـ  ]عدـ[ قبوؿ رواية فاسق
ا٤بنصور مصرح بو ُب )شرح السيلقية( عند ذكر معاوية بن أيب سفياف على أف اختيار 

 ا٤بتأخر ال يضر مذىب ا٤بتقدـ من أئمتنا قرناء الكتاب ورؤساء أورل األلباب.
اية آّهوؿ مطلقاً، قاؿ ُب )مرآة وأما ا٢بنفية فينظر ُب النقل عنهم من جواز قبوؿ رو 

األصوؿ( وشرحها )مرقاة األصوؿ( من أصوؿ ا٢بنفية ُب ٕبث حاؿ الرواة ما لفظو: وىو 



إف عرؼ بالرواية فإف كاف فقيهاً تقبل منو الرواية مطلقاً سواء وافق بالقياس أو حالتو وإف دل 
 الذي رواه قياساً. يكن فقيهاً كأيب ىريرة وأنس فَبد روايتو إف دل يوافق ا٢بديث

]ابن الوزير[ قاؿ: فأقوؿ: ٲبكن أف ٰبتج ٥بما ٕبجج قرآنية وأثرية ونظرية، أما القرآنية فقولو 
[ فإطبلؽ ىذا األمر القرآين 43تعاذل: }فَاْسأَُلوا أَْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكْنُتْم الَ تَػْعَلُموَف{]النحل:

 ٝباع وىو الفاسق ا٤بتعمد.يدؿ على وجوب سؤاؿ ٝبيع العلماء إال ما خصو اإل

]ا٤بؤلف[ ا١بواب عليو: إف األمر وارد بسؤاؿ أىل الذكر، وا٤براد بالذكر الصحيح ا٤بعهود 
وال يعرؼ أنو من أىل الذكر إال بعد معرفة صحة ذكره وىذا ىو الدور وما استلـز الدور 

 فهو عن ا٢بجة ٗبعزؿ.
 عليو وآلو : ))ٰبمل ىذا العلم من كل ]ابن الوزير[ قاؿ: األثر األوؿ: قوؿ النيب صلى اهلل

 خلف عدولو...((إخل.
]ا٤بؤلف[ قلت: مع القوؿ بصحة ا٣برب وسبلمة الطريق عن العلل فا١بواب أنو يستلـز الدور 

لتوقف العدالة على ٞبل العلم ا٤بشار إليو وٞبلو متوقف على العدالة، بياف ا٤ببلزمة من 
ة مع كثرة الكذب على النيب صلى اهلل عليو وآلو الطرفْب أف العدالة مشَبطة بأدلة واضح

مقطوع بوقوعو، وكوف العدالة ا٤بوجبة ٢بمل العلم ا٤بشار إليو وىو علمو صلى اهلل عليو وآلو 
وإال لـز تصديق كل راوي وتعديلو سواء كاف مسلماً أو مشركاً أو كتابياً؛ ألهنا ال ٚبلو  

 فا٤بسألة حرية بالتطويل لكن قصدنا كتبهم عن فائدة دينية، وىذا ا١بواب كاُب وإال
 اإلشارة.

]ابن الوزير[ قاؿ: األثر الثاين: قولو صلى اهلل عليو وآلو : ))من يرد اهلل بو خّباً يفقهو ُب 
الدين(( رواه ٝباعة من الصحابة عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وىو صحيح، صححو ٧بمد 

 .بن إ٠باعيل البخاري وأبو عيسى الَبمذي وغّبٮبا
]ا٤بؤلف[ قلت: االستدالؿ ّٔذا مريض؛ الستلزامو الدور كاألوؿ، وإ٭با يعجب الواقف من 

تشنيعو على ا٤بَبسل بنقل أخبار صحيح البخاري عليو وىو ال يستلزمو، واآلف صار 



، فما أسرع ما نسي، ٍب ذكر أثرين اعَبؼ بضعف  االستدالؿ على خصمو ٗبا ال يلتـز
األنظار ا٤بوعود ّٔا وىي أضعف ٩با ذكر لكن مقصده ػ رٞبو  االستدالؿ ّٔما، ٍب عدؿ إذل

اهلل ػ أف ال ينكر على أىل ىذا القوؿ، وذكر ُب العدالة إٔباثاً مفيدة جيدة ينبغي الوقوؼ 
 عليها.

 ]عدالة الصحابة[
]اإلماـ[ قاؿ صاحب الرسالة: ا٣بامس: أف ىؤالء األئمة ُب ا٢بديث يروف عدالة الصحابة 

كثرىم أف الصحابة من رأى النيب صلى اهلل عليو وآلو مؤمناً بو وإف دل يطل ودل ٝبيعاً ويرى أ
، وىذاف ا٤بذىباف باطبلف وببطبلهنما تبطل كثّب من األخبار ا٤بخرجة ُب الصحاح.  يبلـز

أما ا٤بذىب األوؿ فؤلف من حارب علياً عليو السبلـ ٦بروح، ومن قعد عن نصرتو كذلك؛ 
وآلو قاؿ: ))اللهم واؿ من وااله وعاد من عاداه، وانصر من ألف النيب صلى اهلل عليو 

نصره، واخذؿ من خذلو((، وقاؿ: ))ال يبغضك يا علي إال منافق شقي(( وأقل أحواؿ 
 ىذا أف ال تقبل روايتو.

وأما الثاين فيلزمهم أف يكوف األعرايب الذي باؿ ُب مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
تاج إذل تعديل أحد وكذلك كثّب من رواهتم الذين ىم أعراب أو عدؿ بتعديل اهلل وال ٰب

يفدوف عليو مرة واحدة كما جاء ُب حديث وفد ٛبيم وأنزؿ فيو: }ِإفَّ الَِّذيَن يُػَناُدوَنَك ِمْن 
 [ وحديث وفد عبد القيس.4َورَاِء ا٢بُُْجرَاِت َأْكثَػُرُىْم الَ يَػْعِقُلوَف{]ا٢بجرات:

 و اللهػ بقولو: أقوؿ: اشتمل كبلمو ُب ىذا الوجو على مسائل:]ابن الوزير[ أجاب ػ رٞب
 

 ا٤بسألة األوذل: القدح على احملدثْب لقبوؿ آّهوؿ من الصحابة
 وقو٥بم: إف ا١بميع عدوؿ بتعديل اهلل تعاذل

 وا١بواب عليو من وجوه:
لهم ٍب ساؽ ذلك، منها ما نقل عن بعض الزيدية أهنم صرحوا بقبوؿ رواية الصحابة وتعدي



وذلك مسلم، ولكن ٥بم ُب تعريف الصحابة مذىب غّب مذىب احملدثْب، فّبد ٦بمل قو٥بم 
 إذل مبينو فيؤخذ التعريف من مظانو.

ٍب استدؿ على عدالتهم فقاؿ: أما الكتاب فمثل قولو تعاذل: }ُكْنُتْم َخيػَْر أُمٍَّة أُْخرَِجْت 
 [.110لِلنَّاِس ...{إخل]آؿ عمراف:

ية ٙبتمل اإلشارة إذل معهودين وصفهم باألمر با٤بعروؼ والنهي عن ]ا٤بؤلف[ قلت: اآل
ا٤بنكر مع اإلٝباؿ، والقرآف يفسر بعضو بعضاً فقد قاؿ ُب آية أخرى: }ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد 

نْػَيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اآلِخَرَة{]آؿ عمراف: [ وقاؿ سبحانو ُب األخصْب بو: }َوِمْن 152الدُّ
[ وُب األعراب: }اأَلْعرَاُب َأَشدُّ ُكْفرًا َونَِفاقًا 101يَنِة َمَرُدوا َعَلى النػَّْفاِؽ{]التوبة:أَْىِل اْلَمدِ 

[ وذكر أف منهم من يَببص با٤بسلمْب 97َوَأْجَدُر َأالَّ يَػْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنَزَؿ اللَُّو{]األنفاؿ:
 دعوى كما قدمنا.الدوائر إذل غّب ذلك، على أنا لو سلمنا فالدليل أخص من ال

قاـ فيهم فقاؿ: ÷ ٍب قاؿ ]ابن الوزير[: األثر األوؿ ما روى ابن عمر عن أبيو أف رسوؿ اهلل
))أوصيكم بأصحايب، ٍب الذين يلوهنم، ٍب الذين يلوهنم، ٍب يفشو الكذب حٌب ٰبلف 

 الرجل وال يستحلف ويشهد الشاىد وال يستشهد(( ا٢بديث، رواه أٞبد والَبمذي...إخل.
  أف قاؿ[: قد نقل أنو حديث مشهور جيد قاؿ ذلك ا٢بافظ ابن كثّب ُب إرشاده.]إذل

قلت: وفيو ما يدؿ على أنو أراد بأصحابو أىل زمانو وفهم من قولو: ))ٍب الذين يلوهنم(( 
فإنو جعل أىل زمانو طبقة ))ٍب الذين يلوهنم(( فلم يكن ليخرج ٩بن دل يره ٩بن أدرؾ زمانو 

 ُب التابعْب الذين دل يدركوا زمانو.مع دخوؿ من دل يره 

 ]جواب ا٤بؤلف ُب تضعيف حديث: ))أوصيكم بأصحايب(([
]ا٤بؤلف[ ا١بواب: إف ُب بعض طرقو عبد ا٤بلك بن عمّب أحد النواصب عن جابر بن ٠برة 
وأظنو أحد جلساء معاوية وأمرائو، ومثل ىذه الطريقة ىي عْب النزاع فبل يلـز ا٣بصم، ومع 

فالزمن كالقرف وقد فسر القرف ٗبائة سنة وقيل: ٟبسْب، فيكوف ا٣برب قد  تسليم ا٤بدعى
اشتمل على تعديل الثبلثة القروف ٝبعهم ومنو يلـز تعديل يزيد ومسلم بن عقبة ومن ارتد 



من الصحابة وغّبىم وىذا خبلؼ ما ورد بو النقل عن الصحابة كما رد عمر خرب فاطمة 
أمّب ا٤بؤمنْب خرب العشرة وخرب: ))مروا أبا بكر يصل بنت قيس، وعائشة خرب أيب ىريرة، و 

بالناس(( وردت األنصار خرب: ))األئمة من قريش(( سلمنا فعّد رل من تقدـ ومن أحرؽ 
الكعبة وقتل طلحة والزبّب وغّبىم، بل لو سلم ىذا فأكثر علم ا١برح والتعديل جرى ُب 

ا يضرنا لو سلمنا ذلك، إذاً التابعْب وتابعيهم، فمالك ىدمت مندوحة أىل ٫بلتك؟ وم
سلم لنا رجاؿ الشيعة آّروحْب لديكم ولزمتكم أخبارنا الٍب تقضي بكفر من خالفها 

منكم وذلك الكثّب، فأنت با٣بيار بْب األمرين خذ أحبهما إليك فا٤بسألة عنية ]شيدوىا 
 باآلجر[ وكفى بالقرآف ُب ىذا ا٤بقاـ عروة ٤بن لو من قلبو زاجر.

[ قاؿ: األثر الثاين: عن ابن عباس قاؿ: جاء أعرايب إذل النيب صلى اهلل عليو وآلو ]ابن الوزير
فقاؿ: ))أتشهد أف ال إلو إال اهلل وأف ٧بمدا رسوؿ  -يعِب رمضاف-فقاؿ: إين رأيت ا٥ببلؿ 

اهلل؟ قاؿ: نعم، فقاؿ: يا ببلؿ أّذف ُب الناس أف يصوموا غداً((. رواه أىل السنن وابن 
 حباف...إخل.

ا٤بؤلف[ أقوؿ: ىذا ال يلـز أيضاً؛ ألف ا٤بَبسل ال يلتـز ىذه الطريقة، وجوابو: إف ا٣برب ال ]
يدؿ على ا٤بطلوب؛ إذ ىي حكاية فعل ال ندري على أي صفة وقعت ىل عضدىا وحي 

أو قرينة بوفاء شعباف أو ٦برد احتياط كما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب صلى اهلل عليو وآلو: ))لئن 
عباف أحب إرّل من أف أفطر يوماً من رمضاف ...(( ا٣برب أو معناه، ٍب إف أصـو يوماً من ش

الظاىر طهارتو بالشهادة ُب تلك الساعة ودل يقارؼ شيئاً من ا٤بعاصي فّبد، فالتعديل قولو 
صلى اهلل عليو وآلو: ))اإلسبلـ ٯبب ما قبلو((. على أف النيب صلى اهلل عليو وآلو ال يقر 

 تلبس بالردة أو الفًب مع جواز اإلقرار على ا٣بطأ. على خطأ وكبلمنا فيمن
]ابن الوزير[ قاؿ: األثر الثالث: حديث أيب ٧بذورة فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

علمو األذاف عقيب إسبلمو، واٚبذه مؤذناً من ذلك الوقت معتمداً عليو ُب تأدية الفرائض 
 وأجزائها.



واب على األوؿ مع زيادة بقائو معو ومصاحبتو ]ا٤بؤلف[ وا١بواب على ىذا ا٣برب كا١ب
 وتأدية الفرائض الٍب ىي معظم شرائط العدالة.

لشهادة أىل اليمن على بعضهم اآلخر مع عدـ  -رضي اهلل عنهما-وأما قبوؿ علي ومعاذ 
معرفتهم فبل يدؿ لوجوب قبوؿ شهادة ا٤بثل على مثلو لقضا الدليل بذلك سلمنا، فأين 

 ا بقبوؿ آّهوؿ؟ وأين النقل عنهما لقبولو؟األمر النبوي ٥بم
وأما ما رواه الذىيب ُب )تذكرة ا٢بفاظ( وحكم ٕبسنو عن علي صلى اهلل عليو وآلو أنو كاف 

 يستحلف من اهتمو من الرواة فجوابو من وجهْب:
أحدٮبا: إف فعل علي صلى اهلل عليو وآلو ليس ٕبجة عندكم أنت والذىيب فغريب منك، 

 لو، وأنو يلزمنا فهم الطريق على شرطنا وعلى قبوؿ رواية آّهوؿ.سلمنا حجة فع
الثاين: إف ا٣برب ورد ُب معُب تصديقو صلى اهلل عليو وآلو لرواية أيب بكر من دوف ٙبليفو 

وىو معارض برده لروايتو ُب أمر فدؾ وغّب ذلك، وليت شعري ما منعو من ذكر ٛباـ ا٣برب 
 : إنو من موضوعات العثمانية.وما أظنو جهل ذلك إال لئبل يقاؿ

وأما خرب راعية الغنم وأف النيب صلى اهلل عليو وآلو قاؿ: ))ىي مؤمنة(( بعد أف عرفتو 
إٲباهنا، فهو ٗبعزؿ عن ا٤بدعى لشهادتو ٥با باإلٲباف وذلك غّب موجود فيمن ادعيتم، فالدليل 

 أخّص من الدعوى.
أيب إىاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد وأما خرب عقبة بن ا٢بارث أنو تزوج أـ ٰبٓب بنت 

أرضعتكم..ا٣برب، فا٢بديث مضطرب ا٤بًب مع أهنا واقعة خاصة وا٤بثل مقبوؿ على مثلو 
 حٌب يأٌب ٔبارح.

وأما أف النيب صلى اهلل عليو وآلو كاف يبعث ا٤بسلم عقيب إسبلمو داعياً لقومو ومعلماً ٥بم 
اإلسبلـ فجوابو: إما أف يكوف قد عرؼ صحة ما علمو النيب صلى اهلل عليو وآلو من شرائع 

إٲبانو وعدالتو أـ ال، األوؿ فبل يلزمهم اختباره مع أف أمور الشريعة قد اشتهرت عند العرب 
من قبل إسبلمهم فأتاىم ٗبا قد اشتهر عندىم تعريفو، والثاين باطل؛ ألنو قبيح ومثلو ال 



 يفعلو صلى اهلل عليو وآلو.
 .فإف قيل: قد أرسل الوليد

 قلنا: مصدقاً ال معلماً.
]ا٤بؤلف[ وأما قولو: ا٢بديث الصحيح الشهّب أنو ال يدخل النار أحد شهد بدراً وا٢بديبية، 

وحديث: ))ال يدخل النار أحد بايع ٙبت الشجرة((، وحديث الذي فيو: ))إف اهلل نظر 
((. فبل ُب قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو خّب قلوب العباد

يقضي بعدـ اقَباؼ ا٤بعاصي ٩بن دل يدخل النار، كما أف منهم من قد حد ُب اإلسبلـ 
والتوبة مفتوحة إذل أف يغرغر با٤بوت مع قبوؿ األخبار للتقييد والتخصيص عند صحة 

طرقها، ومن ىاىنا يظهر أف ٦برد الرواية وآّالسة القليلة ال تقتضي العدالة، ووجوب قبوؿ 
ساواة بينو وبْب كبار الصحابة وسابقيهم ومن رغب عن اإلسبلـ حٌب غلبو فأكره الرواية وا٤ب

عليو كما صرح بذلك الكتاب الكرًن والسنة النبوية وكما قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : فؤلف العدؿ من 
ظهر عليو من القرائن ما يدؿ على الديانة واألمانة داللة ظنية؛ إذ ال طريق إذل العلم 

 . اىر ُب الصحابة. ا ىبالبواطن، وذلك ظ

فذلك ا٤بطلوب لكن أين ظهورىا فيمن مرؽ عن اإلسبلـ، واستخلف األدعياء، وابتز 
ا٣ببلفة، وقتل على الظنة، وأىرؽ دماء الصحابة، وحكم بغّب ما أنزؿ اهلل سبحانو، واستأثر 

 بالفيء.
 

 ]رواية آّاىيل والكبلـ على الصحاح[
البحث األوؿ: أف ا٤بعَبض روى عن ابن الصبلح وعن قـو ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: 

٦باىيل القوؿ بأف ٝبيع ما ُب ىذه الكتب صحيح، والظاىر أنو أراد ّٔذه الكتب الكتب 
الستة؛ ألهنا ا٤بعهودة ا٤بتقدـ ذكرىا، فأما ابن الصبلح فهذا ّٔتاف عليو عظيم؛ ألف الرجل 

بعة يدخلها ما ىو ضعيف، وإ٭با تكلم نص ُب كتابو )علـو ا٢بديث( أف كتب السنن األر 



 الرجل ُب صحة ا٤بستند من البخاري ومسلم...إذل آخر كبلمو.
]ا٤بؤلف[ وا١بواب: إف ا٤بعَبض أحد العلماء األثبات، فإذا بلغو تلك الرواية الٍب نقلها عن 

ابن الصبلح فبل يشَبط اطبلعو عليها وعدـ الوجداف ال يكوف حجة بل الواجد حجة 
 ٯبد وا٤بعَبض ال يستحق العشر ٩با عنفتموه إال لو حصر نقلو عن كتاب على من دل

 )علـو ا٢بديث( وٕبثتم فلم ٘بدوا.
]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: البحث التاسع: من أين عرفت أف أىل عصر من علماء أىل 

لى البيت والشيعة أهنم دل ٯبمعوا على صحة حديث البخاري؟ وما أمنك أهنم قد أٝبعوا ع
ذلك وأنك جهلت إٝباعهم عليو، أال ترى أف كثّباً من علماء أىل البيت" والشيعة اّدعوا 

 اإلٝباع على قبوؿ أىل التأويل كما سيأٌب ذكره وأنت جهلت ذلك...إخل.
 ]ا٤بؤلف[ قلت: تقدـ ا١بواب على دعوى اإلٝباع وسيأٌب مزيد بياف.

ح التمسك باإلٝباع السكوٌب، وٙبـر ]ابن الوزير[ قاؿ: البحث العاشر: إنك إما أف تقب
االحتجاج بو أوال، إف حرمتو وقبحتو فيلزمك تأثيم أكثر األئمة واألمة، فإهنم يقولوف 

بصحة االحتجاج بو...إذل قولو: وإف كنت ال تنكر التمسك باإلٝباع السكوٌب وال ٙبرمو 
ر العلماء من احملدثْب فالظاىر من أقواؿ األئمة الزيدية من أىل البيت" وشيعتهم موافقة سائ

والفقهاء وأىل السنة على ما ادعوا من صحة الصحيح من حديث ىذه الكتب، وإ٭با قلنا: 
إف الظاىر إٝباعهم على ذلك؛ ألف االحتجاج ٗبا صححو أىل ىذه الكتب ظاىر ُب  

كتبهم شائع بْب علمائهم من غّب نكّب، فقد روى عنهم اإلماـ أٞبد بن سليماف عليو 
كتابو )أصوؿ األحكاـ( على وجو وجب القوؿ بصحتها، فإنو صنف كتابو ُب   السبلـ ُب

حديث األحكاـ وصرح ُب خطبتو بالرواية منها ودل ٲبيز حديثها من حديث أىل البيت" 
فتأمل ذلك، وكذلك اإلماـ ا٤بنصور باهلل ُب كثّب من مصنفاتو منها كتاب )العقد الثمْب( 

األمّب العبلمة ا٢بسْب بن ٧بمد ُب كتابو )شفاء ونص فيو على صحة أسانيدىا، وكذلك 
األواـ( الذي دل يصنف أحد من الزيدية ُب ا٢بديث مثلو، فإنو صرح فيو بالرواية منها على 



سبيل االحتجاج ٕبديثها، وكذلك صاحب )الكشاؼ( فإنو روى من صحيح مسلم و٠باه 
 صحيحاً...إذل آخر كبلمو.

 ]ا٤بؤلف[ وا١بواب عليو من وجوه:
 لوجو[ األوؿ عن مسألة اإلٝباع السكوٌب:]ا

فذىب أبو طالب ُب )آّزي( وأبو ا٢بسْب وأبو عبد اهلل البصرياف ووافقهم الظاىرية أنو 
 ليس ٕبجة وال إٝباع؛ إذ السكوت ىنا ال يقتضي الرضا لتصويب آّتهدين.

 وقيل: إنو حجة ظنية كا٣برب األحادي والقياس الظِب.

يتو مع ما ذكرنا مع كوف ا٤بسألة اجتهادية فعدـ اإلنكار ُب قلنا: ال دليل على حج
االجتهاديات شائع ذائع ال ينكره إال جهوؿ، على أف القائل ٕبجيتو شرط حضور ا١بماعة 

ا٤بعتربة ُب اإلٝباع وال وجو لسكوهتم، وىنا الوجو ظاىر بعد استقرار ا٤بذاىب وألف 
قولْب، وفلتات العلماء ال تقاـو صرائح ا٣ببلؼ، فاإلٝباع الذي ذكرًب ال يوافق أحد ال

 شرائطهم وال يلـز منو تأثيم أحد لعدـ جريو ٦برى اإلٝباع. فتأمل وأنصف.
 

 الوجو الثاين فيما ظفرنا بو من كبلـ أئمتنا
" ُب كتب احملدثْب فذكر اإلماـ ا٤بهدي عليو السبلـ ُب )ا٤بنهاج( ما لفظو: ولقد وقفت 

يو السبلـ فذكر فيو من تقبل روايتو ومن ال تقبل ُب كبلـ على كتاب )القياس( للهادي عل
طويل من ٝبلتو أنو ذكر أىل ا٢بديث فضعف روايتهم حٌب قاؿ: و٥بم كتاباف يعربوف 

ٍب قاؿ: وإف بينهما وبْب  -يعِب صحيح البخاري ]وصحيح[ مسلم-عنهما بالصحيحْب 
عو ال يقوؿ ذلك عن وىم الصحة ٤بسافات ومراحل، ىذا معُب كبلمو، ولعمري إنو على ور 

 وٚبمْب، بل عن علم ويقْب.
واعلم أف بعض العلماء شكك ُب ىذه الرواية عن ا٥بادي ٗبعُب أنو معاصر للبخاري 

ومسلم والذي اطلعت عليو ُب )٦بمع البحار( أف البخاري ولد ُب شهر شواؿ سنة أربع 



ولد سنة أربع ومائتْب  وتسعْب ومائة وتوُب ليلة الفطر سنة ستة وٟبسْب ومائتْب، ومسلم
وتوُب رجب سنة إحدى وستْب ومائتْب، فأما ا٥بادي رضواف اهلل عليو فكانت وفاتو ُب 
شهر ا٢بجة سنة ٜباف وتسعْب ومائتْب وعمره ثبلث وٟبسوف سنة، فلعل مولده ُب سنة 

ٟبس وثبلثْب ومائتْب وخروجو إذل اليمن ُب سنة ٜبانْب فعلى ىذا ال مانع من اطبلعو على 
 الصحيحْب فافهم.

وقاؿ ُب )٧باسن األنظار( لشيخنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٥بادي إذل ا٢بق ا٢بسن بن ٰبٓب ػ رضواف 
اهلل عليو ػ وُب )ا١بامع الكاُب( ما لفظو: قاؿ ا٢بسن بن ٰبٓب عليو السبلـ : سألت عن 

 ٠باع العلم من أىل ا٣ببلؼ وذكرت أف قوماً يكرىوف ذلك.

 عليو وآلو قد بلغ ما أمر بو وعّلم أمتو ما فرض عليهم ودل فا١بواب: أف النيب صلى اهلل
يقبض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو إال عن كماؿ الدين، ودليلو قولو تعاذل: }اْليَػْوـَ 

[ فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو: 3َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْٛبَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمٍِب{]ا٤بائدة:
(( فما روتو العامة من سنتو ا٤بشهورة أخذت وٞبلت عن كل من يؤديها ))نعيت إرّل نفسي

إذا كاف ٰبسن التأدية مأموف على الصدؽ فيها وما جاء من اآلثار الٍب ٚبالف ما مضى 
عليو آؿ رسوؿ اهلل" ترؾ من ذلك ما خالفهم وأخذ ما وافقهم ودل يضف ٠باع ذلك من  

 لصدؽ على ىذا التمييز.كل من نقلو من أىل ا٣ببلؼ إذا كاف يعرؼ با
قاؿ: ))وال خّب ُب السماع من أىل ا٣ببلؼ إذا دل يكن مع ا٤بستمع ٛبييز، وقاؿ أيضاً: 

ا٤بخرج من االختبلؼ ُب ا٢ببلؿ وا٢براـ اتباع احملكم ا٤بنصوص عليو من كتاب اهلل سبحانو 
علي أو عن  واألخذ باألخبار ا٤بشهورة ا٤بتسق ّٔا ا٣برب من غّب تواطئ عن رسوؿ اهلل وعن

أخيار العَبة عليهم الصبلة والسبلـ ا٤بوافقة للمحكم من كتاب اهلل تعاذل واتباع األبرار 
 األتقياء من األخيار من عَبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو((.

وقاؿ ا٤برتضى لدين اهلل ٧بمد بن ٰبٓب ا٥بادي عليو السبلـ ُب بعض أجوبتو: ))وقلت: ألي 
يث ُب أقوالنا ولسنا ندخل من ا٢بديث ما كاف باطبلً عندنا وإ٭با  معُب ال ندخل األحاد



كثّب من األحاديث ٨بالف لكتاب اهلل سبحانو ومضاد لو، فلم نلتفت إليها ودل ٫بتج ٗبا  
كاف كذلك منها، وكلما وافق الكتاب وشهد لو بالصواب صح عندنا وأخذنا بو، وما كاف 

عن  -رضي اهلل عنو-فأباً عن علي بن أيب طالب من ا٢بديث أيضاً ٩با رواه أسبلفنا أباً 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو فنحن ٫بتج بو، وما كاف ٩با رواه الثقات من أصحاب رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو قبلناه وأخذناه وأنفذناه، وما كاف خبلؼ ذلك دل نره صواباً ودل نقل 

ذي ترويو العامة ما ال تقـو بو حجة، وال رضي اهلل عنو: وُب ا٢بديث ال-بو...إذل أف قاؿ 
تصح بو بينة، وال شهد لو كتاب وال سنة، وكل ما قلناه وأجبنا بو فشاىده ُب كتاب اهلل 

تعاذل، وُب السنة آّمع عليها عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو، أو حجة من العقل 
 ذ حجة((.يصدقها الكتاب، فكل ما كاف من ىذه الطرؽ فهو أصح مطلوب وأنف

وقاؿ ُب )الزىور(: إف عمر بن عبد العزيز روى لعلي بن ا٢بسْب عليو السبلـ خرباً فقاؿ: 
عن من؟ فقاؿ: عن فبلف، فقاؿ: إنو أكل من حلوائهم فماؿ إذل أىوائهم، وفيها عن أيب 

 طالب أنو قاؿ: ال يقبل خرب فاسق التأويل وكافره.
 ة من شرؾ ُب دماءنا وسود علينا؟!!وروي عن أيب طالب أنو قاؿ: وكيف نقبل رواي

وقاؿ اإلماـ القاسم بن ٧بمد عليو السبلـ ما لفظو: ))وما ٯبري ُب كتب أصحابنا وغّبىم 
من إيراد أحاديث من ال تقبل روايتو عندىم، فإ٭با يوردونو ألغراض ال يلـز من إيرادىا 

٤با يوافق، أو ا٤ببالغة العمل ّٔا مثل االحتجاج ّٔا على من يقبلو أو يقويو، أو الَبجيح 
واالستئناس، أو تقوية قياس أو ترجيحو على ما يساويو ُب األساس، أو زيادة ترغيب 

وترىيب فيما ال ٰبتاج فيو إذل إثبات حكم من أحكاـ الشريعة من األذكار واألوراد والطب 
 والرقية وغّب ذلك(( انتهى.

ويا عن عقبة بن سعيد بن العاص وىو قاؿ العبلمة احملقق ا٤بقبلي: وىذاف البخاري ومسلم ر 
جليس ا٢بجاج، وعن مرواف بن ا٢بكم، و٘بنب البخاري من ال ٰبصى من ا٢بفاظ العباد  
كما ٚبربؾ عنو كتب ا١برح والتعديل مع أف من رويا عنو متكلم فيو بالضعف الكثّب، بل 



واة عنو ُب رجاؿ الصحيحْب من تكلم فيو كذلك، ومنهم من دل يعدؿ صرٰبا وال كثر الر 
 حٌب يصّب كا٤بعدؿ.

ُب ترٝبة ٰبٓب بن مالك الذماري: ُب رواة الصحيحْب عدد كثّب ما  -يعِب الذىيب-قاؿ 
 علمنا أف أحداً نصَّ على توثيقهم. انتهى.

وذكر القاسم بن ٧بمد عليو السبلـ أف ا٤بتكلم فيو عند البخاري ومسلم ٩بن خرجا عنو 
 قدر ألف ومائتْب.
٤بنقذة(: وقالوا: إف البخاري نظر ُب كتاب مسلم ٗبحضر منو فعّلم على قاؿ ُب )الرسالة ا

ٝباعة عدىم مسلم من الصحابة وىم من التابعْب، وٝباعة عّدىم من التابعْب وىم من 
الصحابة، ورغب مسلم عن ٝباعة دل يرغب عنهم البخاري كما قالوا ُب عكرمة وعاصم 

تابو الصحيح عرضو على أيب زرعة فأنكر بن علي وغّبٮبا، وحكوا أف مسلماً ٤با وضع ك
 عليو وتغيظ وقاؿ: ٠بيتو الصحيح فجعلتو سلماً ألىل البدع وغّبىم!

وقالوا: اعتمد البخاري على كثّب ٩بن يقوؿ باإلرجاء وغّبىم من أىل التدليس و٦باىيل 
وف ومتكلَّم فيهم، فالذي تكلم فيهم با١برح ٕبق وباطل ٩بن اعتمدىم ثبلٜبائة وٟبسة وٟبس

رجبًل، والذي علق ّٔم من ا٤بتكلم فيهم ٟبسة وسبعوف رجبًل، وآّاىيل ا٤بختلف فيهم وُب 
تعيينهم مائة وٜبانية وأربعوف رجبًل...إذل أف قاؿ فيها: عدد من أخرج لو البخاري ودل ٱبرج 

لو مسلم ػ يريد أف مسلماً استضعفهم ػ أربعمائة وأربعة وثبلثوف شيخاً، وعدد من احتج 
ستمائة وعشروف  -يريد أف البخاري استضعفهم-مسلم ودل ٰبتج ّٔم البخاري ّٔم 

 شيخاً...إذل أف قاؿ فيها: ومثلو ذكره ابن حجر. انتهى ما نقلتو من احملاسن.
 قلت: وقد ذكر مثل ىذا ابن حجر ُب مقدمة )فتح الباري(.

، وتدليس ُب إذا عرفت ىذا علمت أنو روى اإلٝباع عنهم ٦بازفة، وعدـ تثبت ُب النقل
ا٢بكاية عنهم على من ال بصّبة لو ّٔذا الشأف، واستنفر بيد شبلء وصاؿ على خصمو بيد 

جذاء، ولو عاملناه ٗبا عامل الزيدية بو لكاف أىبلً أف يرمى بعدـ العدالة والتثبيت، 



وبالتدليس، يعلم ذلك من يقف على كتب الزيدية ومصنفاهتم ورواياهتم ٍب يقف على 
 .روايتو عنهم

 
 الوجو الثالث: ُب ذكر من بلغنا أنو انتقد على البخاري ومسلم

فمنهم الدارقطِب استدرؾ على البخاري ومسلم أحاديث طعن ُب بعضها وذلك الطعن 
 مبِب على قواعد احملدثْب، والبن مسعود الدمشقي عليهما استدراؾ، وأليب علي الغساين.

نصو: فصل قد استدرؾ ٝباعة على  قاؿ الشيخ ٧بيي الدين ُب مقدمتو لشرح مسلم ما
البخاري ومسلم أحاديث أخبلَّ فيها شرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه. انتهى عن 

 )مقدمة فتح الباري(.
ومن أراد استيفاء ما قيل ُب الصحيحْب من أىل األحاديث فليقف على )مقدمة فتح 

راىيم ػ رٞبو اهلل ػ وأنو قد الباري( ليعلم عدـ وقوع اإلٝباع الذي زعمو اإلماـ ٧بمد بن إب
تكلم ُب صحتهما ا٤بوالف وا٤بخالف با٢بق والباطل، وليس مقصدنا إال رداً للدعاوى 

ػ دل يقطعوا بكذب ما ُب الصحيحْب ٝبيعو، “ ا٤بوىومة من العبارات النادرة، وإال فأئمتنا ػ 
 بل قبلوا ما عرفوا صحتو.

مّب ػ رٞبو اهلل ػ ما لفظو: قد تتبع أئمة ىذا قاؿ السيد البدر ا٤بنّب ٧بمد بن إ٠باعيل األ
الشأف وفرساف ا٤بيداف ما صحح الشيخاف فوجدوه مبنياً على أساس صحيح وجـز بالرواة 
ومعرفة وإتقاف، وإف وجد الشيء اليسّب ُب رجا٥بما ٩با انتقده ا٢بفاظ من بعدٮبا كانتقاد 

انتقده عليهما من األحاديث ا٢بافظ أيب ا٢بسن الدارقطِب على الشيخْب فإف ٦بموع ما 
مائة حديث وعشرة، انفرد البخاري منها بثبلثة وسبعْب حديثاً، واشَبؾ ىو ومسلم ُب 

اثنْب وثبلثْب حديثاً، وقد أجاب عنو غّبه من ا٢بفاظ بأجوبة فيها الغث والسمْب، وٝبلة 
حجر ما من قدح فيو من رجاؿ البخاري ثبلٜبائة وٜبانية وتسعوف، وقد دفع ا٢بافظ ابن 

 قدح بو فيهم بعضو فيو تكلف وبعضو واضح.



إذل أف قاؿ: ؤّذا التحقيق علمت مزية الصحيحْب ال ما ادعاه ابن الصبلح من تلقي 
األمة ٥بما بالقبوؿ فإنو قوؿ غّب مقبوؿ قد حققنا ُب )ٜبرات النظر ُب علم األثر( بطبلنو ٗبا 

 ال مزيد فيو.
ؿ ُب ديباجة )ضوء النهار( إنو ٯبب العمل ٗبا حسنوه ومثلو ُب البطبلف قوؿ العبلمة ا١ببل

أو صححوه كما ٯبب العمل بالقرآف، فإنو كبلـ باطل قد بينا وجو بطبلنو ُب )منحة 
 الغفار(. انتهى.

وأما استداللو على الصحة ٗبجرد التسمية فقد أطلق أىل البيت على أئمة ا١بور أ٠باءىم  
يهم منهم ظاىر غّب خفي فبل يستحي من يدعي كا٤بهدي العباسي وا٥بادي والرشيد وترب 

 العلم والفهم أف يبِب ٧باججتو على مثل ىذه ا٣برافات.

وأما قولو: إنو يلزمهم ذلك من قو٥بم بقبو٥بم رواية أىل التأويل فمن التمويو؛ ألف القائل 
بذلك منهم ال يقبل ذلك إال بشروط قد ذكروىا، منها ما قد مضى من كبلـ اإلماـ 

وا٢بسن بن ٰبٓب، ومنها ما ذكره اإلماـ شرؼ الدين فإنو روي عنو ُب احملاسن ما القاسم 
لفظو: وسائر األحاديث إ٭با يذكرىا من يذكر إما الستظهارىا مع ظاىر القرآف أو سنة 

صحيحة أو استشهاد بضم بعض إذل بعض من احملتمبلت، أو تقوية قياس يثبت ا٢بكم بو 
الطاعة، أو ترىيب عن معصية، أو قطع حجاج خصم  ُب ا٤بسألة، أو زيادة ترغيب ُب

 يقوؿ بقبوؿ مثل ذلك.
إذا عرفت ىذا فليخربنا ُب وقت وقع اإلٝباع، أما أوائل الزيدية فإهنم ال يقبلوف إال ما كاف 
من طريقهم، وأما ا٤بتأخروف فقد بينا كيفية قبو٥بم ألخبار العامة، على أننا ننكر عليو داللة 

اظ الٍب حكاىا عن ا٤بنصور باهلل عليو السبلـ وغّبه مع تقدـ ا٣ببلؼ ا٤بوافقة من األلف
وتأخره من الفريقْب كما ذكرنا، ومن ادعى دعوى فعليو الربىاف وترجيحو لصحيح البخاري 
نظر لو ال يلـز الغّب على أنو لو أنصف ٤با رووا عن الفربري من أنو ٠بع الصحيح معو عن 

 ق من يرويو غّبه منهم الستشكل أمرين:البخاري تسعوف ألفاً وأنو دل يب



أحدٮبا: ذكر العدد وموهتم ٝبيعاً فما ىذا االتفاؽ العجيب ودل يبلغنا أهنم حضروا واقعة 
 قتاؿ فهلكوا أو رميوا بطاعوف فبادوا.

ثانياً: إطبلقو لعدـ الراوي غّبه، وقد زعموا أنو رواه إبراىيم بن معقل النسفي، فإما أف 
تفرده بالرواية باطبلً أو حقاً فاخَب أيهما وأنت بعد ا٢بكم، وقد نقلت  يكوف الفربري ادعى

عن ابن الصبلح ُب كتاب )علـو ا٢بديث( أف ُب البخاري ما ليس بصحيح...إذل أف قاؿ: 
، فاعلم ذلك فإنو مهم خاؼ. انتهى.  إف كوف ذلك فيو معلـو

و راٍو واحد وُب قبولو وال ٱبفى على ا٤بتطلع أف ُب الصحيحْب الرواية عن من انفرد عن
خبلؼ، وعن النواصب وا٣بوارج والبغاة من الصحابة والتابعْب والناكث لبيعتو منهم 

وآّهوؿ من الصحابة، وعن أمراء ا١بور وجلسائهم وأعواهنم، وعن الداعية إذل بدعتو ورٗبا 
على قبوؿ  دلس بأ٠باء آباء الرواة وُب روايتهما ٩بن تكلم فيو أىل ا٢بديث كثّب فبل ٯبَبئ

أخبارىم وتصحيحهم إال ا١باىل بأحوا٥بما أو الغارل فيهما أو من وافقهما وقدمهما على 
سائر أئمة ا٢بديث، ىذا علي بن ا٤بديِب وابن معينن وغّبٮبا قد تكلموا ُب بعض رواهتما 

فكيف يكوف رواية ا٤بتكلم فيو صحيح على قاعدة احملدثْب، وكيف يلـز الزيدية قبوؿ رواية 
 شرؾ ُب دمائهم وأعاف عليهم أو جرحهم أو ٘بنب الرواية عن أئمتهم.من 

ىذا وقد أجاب عن مطاعن احملدثْب ُب روايتهما ابن حجر وغّبه ٗبا مرجعو إذل الَبجيح 
بْب ا١برح والتعديل، وىل ىذا إال فتح باب النظر ُب روايتهما وما ترتب عليها، وذا مناؼ 

تأمل، ومن ىنا تعرؼ غلو من قاؿ بصحة ما فيهما ٤بطلق الصحة من غّب نظر وترجيح، ف
من األخبار، وقبوؿ ما نصا على ٝبيع مع ما قدمنا، ومن طالع )ميزاف االعتداؿ( و)الآللئ 

 ا٤بصنوعة( ٙبقق ما عرفناؾ وما ذكره ا٤بَبسل ػ رٞبو اهلل ػ انتهى.
تهويل وأما احتجاجو على حجية ما نقل أىل كل فن عن أىل اإلسبلـ وما سود من ال

فمن الغلو ويلزمو أيضاً الرجوع إذل أىل علم الكبلـ ليقاد ّٔم فيو ومعرفتهم بو وإال فما 
ىذا التهويل، على أنا ال نسلم لو ما يزعم من اختصاص أىل ٫بلتو با٢بديث، بل ندعيو 



لغّبىم و٫بتج بقولو صلى اهلل عليو وآلو: ))إين ٨بلف فيكم كتاب اهلل وعَبٌب أىل بيٍب 
لن يفَبقا...(( ا٣برب، وُب لفظ: ))وسنٍب(( فقد ثبت من األخبار أف أىل البيت فإهنما 

 عليهم الصبلة وأزكى السبلـ ال يفارقوف الكتاب أو السنة مع ذمهم التقليد.

فإف قلت: فإهنم دل يتكلموا ُب رجاؿ اإلسناد فقد قدمنا كبلـ ا٥بادي عليو السبلـ وغّبه 
الذي اعتمد عليهم العامة وذلك ظاىر غّب خفي على  من األئمة وتضعيفهم لغالب الرواة

 ا٤بطلع. فتأمل.
واعلم أف العلماء اختلفوا ُب شرط الشيخْب والذي استقر عليو حكاية ابن حجر ُب 
ا٤بقدمة عن العلماء كبلـ أيب بكر ا٢بازمي وذلك أف شرط الصحيح أف يكوف إسناده 

٨بتلط، متصف بصفات العدالة متصبلً، وأف يكوف يرويو مسلم صادؽ غّب مدلس وال 
 والضبط، متحفظ سليم الذىن، قليل الوىم، سليم االعتقاد. انتهى.

قلت: وىذا الشرط منتقض، فإف البخاري روى عن أىل البدع عنده كالشيعة والروافض 
والنواصب وغّبىم ٩بن ىو داعية إذل بدعتو ومن ترؾ فيو سليم االعتقاد بشرط أف ال يروي 

ات وىذا أيضاً منتقض بأنو روى عن رجاؿ من الصحابة ليس ألحدىم إال عمن لو رواي
 سوى راٍو واحد.

وقيل: إف شرط البخاري أف ٱبرج ا٢بديث ا٤بتفق على ثقة نقلتو إذل الصحايب ا٤بشهور من 
غّب اختبلؼ بْب الثقات األثبات ويكوف إسناده متصبلً غّب مقطوع وإف كاف للصحايب 

 يكن إال راٍو وصح الطريق إليو كفى. راوياف فصاعداً فحسن وإف دل
قلت: وىذا أبعد فإنو قد روى عن ا٤بختلف فيهم ومن رمي بالتدليس وآّاىيل وعن غّب 
مشهور من الصحابة ولذا قاؿ ابن حجر ما لفظو: ما ادعاه اإلماـ أبو عمرو بن الصبلح 

ا فيو فإف ىذه وغّبه من اإلٝباع على تلقي ىذا الكتاب بالقبوؿ والتسليم لصحة ٝبيع م
ا٤بواضع متنازع ُب صحتها فلم ٰبصل ٥با من التلقي ما حصل ٤بعظم الكتاب وقد تعرض 

 لذلك ابن الصبلح ُب قولو: إال مواضع يسّبة انتقدىا عليو الدارقطِب وغّبه.



وقاؿ ُب مقدمة شرح مسلم: لو مآخذ عليهما ػ يعِب على البخاري ومسلم ػ وقدح فيو 
مستثُب ٩با ذكرنا لعدـ اإلٝباع على تلقيو بالقبوؿ. انتهى وىو معتمد من ا٢بفاظ وىو 

 . احَباز حسن. ا ى
 ومن ىنا يظهر لو أف اإلٝباع احملكي مقيد.

ثانياً أف إطبلؽ اإلٝباع إ٭با ىو متوجو إذل اتفاؽ ا١بمهور ٩بن تعقب البخاري ومسلماً من 
هم ُب األمصار، وكوف إٝباع أىل ا٢بديث وفيو من البعد ما ال ٱبفى لتعدد األقطار وتفرق

ا١بمهور ليس ٕبجة، على أف احملدثْب نصوا على عدـ قبوؿ رواية الداعية من ا٤ببتدعة وىم 
مثبتوف من رجاؿ الصحيحْب ونصوا على ضعف أيب حنيفة لروايتو عن الضعفاء، وقد ثبت 

ا عنهم إال أف البخاري ومسلماً رويا عن الضعفاء وغّبىم، ومن اعتذر ٥بما بأهنما دل يروي
وقد ثبت ٥بما ذلك من طريق صحيحة عدال عنها لعلو السند وغّب ذلك من احملامل فمن 

باب التجويز، ولو فتحنا ذلك الباب ٤با صح لنا طعن ُب خرب وال عدالة، بل لو فتحنا 
 التجويزات ألمكن ذلك ُب النبوة وغّبىا.

وقد أخرجا ما أخرجاه  وا٢بق الذي ال غبار عليو أف الصحيحْب كغّبٮبا من الكتب،
مسنداً فربئا من العهدة وعلى العامل التفتيش عن تلك الطرؽ وال يلـز من ىذا ا٣بطأ على 
ا٤بصنف مع اإلسناد وكل على أصلو والَبجيح باتفاؽ العقائد نوع من الغلو والعربة ُب ىذا 

ور الشأف بالضبط مع الصدؽ وعدـ التجاري على ا٤بعاصي وخصوصاً أبواب سبلطْب ا١ب
 فافهم.

وقد أجاب العلماء عن العيوب ا٤بستدركة على الشيخْب بأجوبة منها ا٤بفيد، ومنها ما ىو 
إذل الضعف أقرب ومقصدنا ا٤بناقشة على صحة اإلٝباع ال ا٤بدعي ا٤بعارضة وكثرة ا٥بذياف 

 ٗبا ال طائل ٙبتو وا٢بق أحق أف يتبع.
 

 ]روايات أىل البيت وشروطها[



اهلل ػ: قاؿ ػ يعِب ا٤بَبسل ػ والضابط ُب ذلك : أف ما صححو أئمتنا من  ]اإلماـ[ قاؿ ػ رٞبو
ذلك فهو صحيح وما ردوه أو طعنوا ُب راويو فهو مردود مثل خرب الرؤية عن قيس بن أيب 

حاـز عن جرير بن عبد اهلل، وإ٭با كاف ما ردوه أو جرحوا راويو فهو مردود ومن جرحوه 
 ٦بروحاً لوجهْب:
تنا عدوؿ لصحة اعتقادىم واستقامة أعما٥بم والقطع أنو إذا جرح الراوي أحدٮبا: أف أئم

 ٝباعة عدوؿ فإف جرحهم مقبوؿ؛ ألف ا١بارح مقبوؿ مقدـ على ا٤بعدؿ.

الثاين: أهنا إذا تعارضت رواية العدؿ الذي ليس على بدعة ورواية ا٤ببتدع قدمت رواية 
 العدؿ الذي ليس على بدعة وىذا ٦بمع عليو. انتهى.

ابن الوزير[ اعَبضو ٧بمد بن إبراىيم ٗبا ٧بصلو: إف األئمة إف كاف ىم ا٣بلفاء فليس ]
 إٝباعهم حجة وىو ظاىر. انتهى.

]ا٤بؤلف[: لكن ا٤بَبسل دل يدع اإلٝباع ومع تعارض رواية العدؿ وا٤بتأوؿ فالعدالة مرجحة 
 لتقدًن الرواية وكٌل على أصلو.

ي وا٤بالكي والشافعي وا٢بنبلي فغّب جيد؛ ألف ا٤بقلد وأما اعَباضو بأف من ولد فاطمة ا٢بنف
 ال يعترب ُب اإلٝباع كما ذلك مقرر ُب موضعو.

وأما قولو: إف من الزيدية من دل يقل ٕبجية إٝباع أىل البيت" فا٤بذكور ُب كتبهم صرٰباً 
نسبة القوؿ ٕبجيتو إذل كافة الشيعة وتوىينو ٢بجية إٝباعهم مع تنويهو ٕبجية إٝباع 

 دثْب بغّب دليل وال شبهة من التعسف الباطل فاهلل ا٤بستعاف!احمل
واعَباضو أيضاً بأف أىل البيت ليس ٥بم مصنف ُب العلل، فيصح منهم التصحيح والرد، 

 بل اختص بذلك احملدثوف وأطراىم حٌب ٛبثل بقولو:
 أقلوا عليهم ال أباً ألبيكم .... من اللـو أو سدوا ا٤بكاف الذي سدوا

 عن ىذه من وجوه:وا١بواب 
أحدىا: ال ٱبلو إما أف يكوف النقل الذي نقلت عنهم وذلك إٝباعهم على صحة 



البخاري ومسلم وقبوؿ آّاىيل إذل غّب ذلك من الدعاوى صحيحاً أو ال، إف كاف األوؿ 
فقد نقحوا الصحيح من الكتب الٍب ادعيت وردوا ا٤بردود، وصرحوا بذلك ُب حشو 

واحتجاجاً، وذلك أحسن من إفراده ُب مصنف ليسهل على الطالب مصنفاهتم قبوال ورداً 
أو فلكوهنم ال يعرجوف على تلك الطرؽ وال يقبلوهنا، لعدـ العدالة الدينية، وكوف ا٤بخالف 
٥بم ُب العقائد غّب مرضي الرواية، كما صح أنو غّب مصيب الدراية، ولذلك دل ٰبتاجوا إذل 

 ىذين ا١بوابْب نظر. إفراد العلل ُب مؤلفات مستقلة، وُب

الوجو الثاين: أف قدماء العَبة" اعتمدوا على الكتاب العزيز ومن السنة على ما وافقو إما 
بظاىر آية أو قياس جلي أو ٫بو ذلك وما ذكروه من غّب ىذه الطريقة الٍب عن سلفهم 

ؿ فلبلستظهار أو غّب ذلك من احملامل، وبا١بملة فكل من خالفهم ُب العقائد غّب مقبو 
النقل من كاف وكيف كاف وكبلمهم ُب ذلك ظاىر، وما ذكره ا٤بتأخروف من القبوؿ فذلك 

لبلحتجاج على ا٣بصم ٗبا ٰبججو نصرة للتخريج ال غّب ذلك، وقد سبق ذرواً من كبلمهم 
ُب معُب ىذا على أف من كانت ىذه طريقتو ارتفع عن القاؿ والقيل وا١برح والتعديل، أما 

ظاىر، وأما ا٤بتواتر فبل يشَبط فيو ذلك وما دل يعضده ظاىر قرآف وال غّبه الطريقة القرآنية ف
 فمردود عندىم.

وأما قولو إنو ال يكفي آّتهد من أىل اإلسبلـ كتبهم لعدـ مؤلف ُب العلل فاعَباض 
ضعيف ألنو إف وافقهم آّتهد ُب عقائدىم وجب أف يكفيو ما كفاىم، وإف خالفهم ُب 

التصويب ونادت عليو األدلة بأنو ُب ٨بالفتهم غّب مصيب مع أف  األصوؿ فقد سد باب 
 كتب العلل مع ما قدمنا غّب ٧بتاج إليها البتة.

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ ُب )الروض(: إف معرفة كتب ا١برح والتعديل غّب مشَبطة فيما 
نو أو مثلو نص على صحتو إماـ مشهور با٢بفظ واألمانة حٌب يعارضو قوؿ من ىو أرجح م

وإ٭با ٰبتاج إليها ُب معرفة كثّب من أحاديث ا٤بسانيد الذي دل يصحح مصنفوىا كل ما روي 
 فيها. انتهى.



]ا٤بؤلف[ وا٢باصل عند أئمتنا تصحيح كل ما نصوا على صحتو من األخبار وحصر 
طرقهم ُب أىل طريقتهم وىذه ا٤بندوحة الٍب ذكرهتا غالبها غّب مقبوؿ عند النقاد مطرح 

الثمرة عند أىل االجتهاد بل حذر من قبولو ا٤بصنفوف وأنت منهم، بل األعبلـ من الفرؽ 
عن ذلك ىاربوف ولتلك ا٤بندوحة مقبحوف، أما قد اشَبط ٧بققوا األصولْب اٙباد مذىب 

ا٤بعدؿ وا٤بعدَّؿ وا١بارح وآّروح؛ إذ االختبلؼ ُب سبب ا١برح والتعديل يقضي بعدـ قبوؿ 
لو كاف من عارؼ، فكم من جرح عند جارح تعديل عند اآلخر، وقد اإلطبلؽ فيهما و 

جعلت ُب )تنقيح األنظار( قو٥بم: كذاب. ٩با يلحق با١برح ا٤بطلق، وقلت: ألنو يطلق على 
من ٱبالف ما تقرر عند ا٤بخالف كبعض الشيعة ومن ذلك قو٥بم: فبلف ىالك ساقط 

كاف من التورع عن الكذب والعدالة   ا٢بديث مَبوؾ، قد يطلق على ا٤ببتدع الداعية ورٗبا
وا٢بفظ ٗبكاف، وقلت ُب سياؽ مراتب التخريج: فإف قلت: فأي ىذه األلفاظ جرحو متبْب 

 السبب. قلت: ليس فيها صريح ُب ذلك ولكن أقرّٔا إذل ذلك قو٥بم: وّضاع ػ انتهى.
تعصبْب كػ قاؿ ُب )التعليق ا٤بمجد على موطأ ٧بمد(: وبعض ا١برح صدر من ا٤بتأخرين ا٤ب

)الدار قطِب( و )ابن عدي( وغّبٮبا ٩بن تشهد القرائن ا١بلية بأنو ُب ىذا ا١برح من 
 ا٤بتعسفْب، والتعصب أمر ال ٱبرج منو البشر.

إذل أف قاؿ: وقد تقرر أف مثل ذلك غّب مقبوؿ عن قائلو بل ىو موجب ١برح نفسو، قاؿ 
ة ومن أين لو تضعيفو وىو يستحق بعضهم ُب الدارقطِب: وقد تكلم ُب أحد األئمة األربع

التضعيف بنفسو، فإنو روى ُب مسنده أحاديث مستقيمة ومعلومة ومنكرة وغريبة 
 وموضوعة.

قاؿ آخر: وىناؾ خلق ٥بم َتَشدٌُّد ُب جرح الرواة ٯبرحوف من غّب مثاؿ، ويدرجوف 
د الفّبوز األحاديث الغّب ا٤بوضوعة ُب ا٤بوضوعات، منهم ابن ا١بوزي، وا١بوزجاين، وآّ

آبادي، وابن تيمية ا٢براين، وابن القطاف وغّبىم، فبل ٯبَبئ على قبوؿ قو٥بم من دوف 
 التحقيق إال من ىو غافل عن أحوا٥بم.



)ابن عدي( ُب كاملو، والذىيب ُب ميزانو أف يذكر ما قيل ُب  ومنهم من عادتو ُب تصانيفو ك
 إياؾ أف ٘برح أحداً ٗبجرد قو٥بم من الرجل من دوف فصل ما بْب ا٤بقبوؿ وا٤بهمل، فإياؾ ٍب

دوف تقيد بأقواؿ غّبىم...إذل أف قاؿ: وبعض ا١بروح ال تثبت برواية معتربة كروايات 
 . ا٣بطيب ُب جرحو وأكثر من جاء بعده عياؿ على روايتو وىي مردودة و٦بروحة. ا ى

ة كافة، ومن وىذا كبلمهم ُب بعضهم اآلخر، أال ترى أنا لو قبلنا قو٥بم ُب جرح الشيع
قاؿ: القرآف ٨بلوؽ أو توقف فيو، أو قاؿ بعدـ خلق األفعاؿ هلل، أو روى ما ٱبالف 
قواعدىم لضاعت السنة، وأنورت البدعة، وانطمس اإلسبلـ وأعبلمو، واهندـ الدين 

 وأركانو.
 وما انتفاع أخي الدنيا بناظره .... إذا استوت عنده األنوار والظلم

 ا٥بجو وقولو:وأما ما ُب البيتْب من 
 )ال أباً ألبيكم(……… 

أي آبائهم، إما ٧بمداً رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو سيد األولْب  -رٞبك اهلل-فاخَب 
 سيد الوصيْب -رضي اهلل عنو-واآلخرين أو علي بن أيب طالب 

 أهتجوُه ولست لو بكفٍو .... فشركما ٣بّبكما الفداء
ما أو سب ذريتهما كما ذلك معروؼ مذكور وُب أيهما اخَبت ما يزجر اللبيب عن سبه

 ُب موضعو ولكن ال غرو، فمن أحب شيئاً استحسنو وإف قبحو ا٤بعقوؿ وا٤بنقوؿ.
 وأما قولك:

 )فسدوا ا٤بكاف الذي سدوا(…… 
فقل رل ما ىذا الثغر الذي سدوه، وىل )َجَنْت براقش إال على نفسها(، آذيتم اهلل ورسولو 

 سلمْب، ٍب نقلوا عن أولئك فلم يكتسبوا إال اإلٍب وهلل القائل:بذـ عَبتو وشيعتهم وخيار ا٤ب
 فدع عنك هنياً صيح ُب حجراتو .... ولكن حديثاً ما حديث الرواحل

ا٤بقصود ّٔذه العلـو إبطاؿ األمر با٤بعروؼ، والنهي عن ا٤بنكر ا٤بخوؼ، وتزييف ا٣بروج 



ور ٔبرح أىل ا٢بق والتعديل، على البغاة، وتورل أعداء التنزيل، والتقرب إذل أئمة ا١ب
 سبحانك اللهم ىذا ّٔتاف عظيم.

]ابن الوزير[ وأما قولو: فعلى ا١بملة فالزيدية إف دل يقبلوا كفار التأويل وفساقو قبلوا مرسل 
من يقبلهم من أئمتهم وإف دل يقبلوا آّهوؿ قبلوا مرسل من يقبلو، وال يعرؼ فيهم من 

على أف حديثهم ُب مرتبة ال يقبلها إال من ٝبع بْب قبوؿ يتحرز عن ىذا البتة، وىذا يدؿ 
ا٤براسيل ػ بل ا٤بقاطيع ػ وقبوؿ آّاىيل، وقبوؿ الكفار والفساؽ من أىل التأويل، فكيف 
يقاؿ مع ىذا، إف الرجوع إذل حديثهم أوذل من الرجوع إذل حديث أئمة األثر، ونقاده 

 رقاتو وبياف صحاحو من مستضعفاتو...إخل.الذين أفنوا أعمارىم ُب معرفة ثقاتو وٝبع متف
]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ىذه دعاوى ال برىاف عليها، فقد قدمنا ما يدلك على أهنم ال يقبلوف  

كفار التأويل وفساقو إال مع ظاىر آية أو قياس أو بضم بعضها إذل بعض حٌب ٰبصل ما 
 ا٤بشار إليهم يوجب الظن بصدقها، على أنا لو سلمنا لك ىذه الدعوى فمنزلة ا٤بصنفْب

ُب التطلع على مرويات الفريقْب وأصو٥بم مع الورع الكامل والدين القوًن ُب أعلى ا٤براتب، 
وقد قلتم ُب حق البخاري ومسلم وأمثا٥بما ما لفظو: ومن وقف على قدح ُب بعض 

روايتهما أو تعليل لبعض حديثهما وكاف ذلك من النادر الذي دل يُتلق بالقبوؿ، فالذي 
ندي وجوب العمل بذلك؛ ألف القدح بذلك ٧بتمل، والثقة العارؼ إذا قاؿ: إف يقوى ع

ا٢بديث صحيح عندي وجـز بذلك ودل يكن لو ُب التصحيح قاعدة معلومة الفساد وجب 
قبوؿ حديثو باألدلة العقلية والسمعية الدالة على قبوؿ خرب الواحد، وليس ذلك بتقليد لو 

بوؿ أخبار الثقات، ولو كاف ٦برد االحتماؿ يقدح بل عمل ٗبا أوجب اهلل تعاذل من ق
لطرحنا ٝبيع أحاديث الثقات الحتماؿ الوىم وا٣بطأ ُب الرواية با٤بعُب، بل احتماؿ تعمد 

 الكذب ال ٲبنع القبوؿ مع ظن الصدؽ.

ىذا وقد ذكر اإلماـ ُب )تنقيح األنظار( بعد حكايتو لكبلـ زين الدين ُب ا٤بسألة ا٣بامسة 
ا الذي رجع إليو أىل ا٢بديث ىو بعينو الذي بدأ بو أىل البيت" وىو قبوؿ ما لفظو: ىذ



ا٤براسيل من العدوؿ والثقات األمناء ولكن ال بد من تقييد ا٤براسيل ٗبا تقدـ ُب بأّا. 
 انتهى.

وقاؿ عند الكبلـ على ا٤برسل ا٤بقبوؿ: وىو ما نص على صحتو ثقة عارؼ ّٔذا 
 الشأف...اخل.

اهلل ػ ىذا ا١بواب وىو غّب مطابق لقواعد أىل ٫بلتو ولكن قد أنصف  أقوؿ: قرر ػ رٞبو
 القارة من راماىا.

أما شرح القاضي زيد فهو منتزع من شرح أيب العباس لؤلحكاـ وغّبه من كتب السيدين 
وشرطهما معروؼ ليس كما ذكر عنهما، و)أصوؿ األحكاـ( أخبارىا أخبار )شرح 

سناد وليس ُب أخباره من صح نكارتو أو وضعو، فأما التجريد( والغالب على أخبارىا اإل
الضعف فيمكن، لكن ال ٱبرج ذلك عن االحتجاج بو، صرح بو غّب واحد من علماء 

 السنة.
وأما اإلماـ ٰبٓب عليو السبلـ فبل نعلم لو قاعدة معلومة الفساد إال قبوؿ أخبار أىل 

ىنا وإال فما الوجو لتخصيص  األىواء، والبخاري ومسلم قببل ذلك، فإما اطردت قاعدتك
 نقل أحد متفقي العدالة دوف اآلخر إال ّٓرد التعسف؟فما أجبتم بو فهو جوابنا.

وأما قبوؿ رواية آّهوؿ وىو مذىب الشيخْب كما قررنا سابقاً وحكى ُب )الروض النضّب( 
عند الكبلـ على مس الذكر عن الذىيب ما لفظو: إف ُب البخاري ومسلم من ال يعرؼ 

 إسبلمو فضبلً عن عدالتو. انتهى.
أما أئمتنا فبل نسلم ما حكي عنهم إال ٦بهوؿ العَبة فقد ذكر ذلك عنهم، وىل ىذه 

اإلشكاالت إال ٦برد دعوى أحاطت احملدثْب با٢بديث دوف أىل البيت" وذلك من إنكار 
 الضرورة، وينبغي للعاقل ترؾ ما رآه منكر الضرورات.

اعده قولو ُب )ينابيع النصيحة(: إف رواية غّب العدؿ الضابط وأما صاحب )الشفاء( فمن قو 
 مردودة ببل خبلؼ، وقاؿ ُب ديباجة )الشفاء( زبدا ٩با صحت أسانيدىا.



وقولو ُب )كتاب البيع( بعد أف روى خرباً عن امرأة صحابية: فإف قيل: إف ىذه ا٤برأة الٍب 
؛ ألف من روى ىذا ا٣برب من أعياف  روت ىذا ا٣برب عن عائشة ال تعرؼ، قلنا: وىذا ال يلـز

الصحابة واحتج بو قد عرفوىا لوال ذلك لردوه وجهل غّبىم ّٔا ال يقدح، ورده ٣برب النبيذ؛ 
لقولو: وخامسها أنو رواه أبو زيد عن عبد اهلل وىو ٦بهوؿ، ورده ٢بديث القهقهة بثبلثة 

غّبىم أو غّب العدؿ ٤با نّص أهنم ٦باىيل وغّب ذلك، فلو كاف يقبل آّاىيل من الصحابة و 
رد ىؤالء، ونصو صريح يغِب عن احملتمبلت، مع أنو ال يستكفي ُب الباب ٖبرب واحد، على 

أنا ال نسلم أف أصوؿ أخبار الكتب ا٤بذكورة من لدى احملدثْب فما نقلوه عنهم نادر، 
 والنادر ٧بموؿ على ما ٞبلتو ُب نادر أخبار الصحيحْب وأمثا٥بما.

سْب: ومنها أف أخبار اآلحاد ال ٯبوز األخذ ّٔا وال العمل عليها إال مٌب وقاؿ األمّب ا٢ب
 تكاملت شرائطها وىي ثبلثة:

أحدىا: أف يكوف الراوي عدالً ضابطاً؛ ألف رواية غّب العدؿ الضابط مردودة ببل 
 خبلؼ...إذل أف قاؿ:

ومة...إذل أف قاؿ: ثانيها: أنو ال يعارض أدلة ا٤بعقوؿ، وال ٧بكم الكتاب، وال السنة ا٤بعل
 . وال يرد ُب أصوؿ الدين وال فيما يؤخذ فيو باألدلة العلمية. ا ى

 وىاؾ شروط أئمتنا":
ال يقبل من ا٢بديث إال ما كاف متواتراً أو ٦بمعاً على صحتو أو  × فعند القاسم وا٥بادي 

 كاف رواتو ثقات، ولو ُب كتاب اهلل أصل وشاىد.
ن ٞبزة عليو السبلـ ُب األولْب، وقاؿ ُب الثالث: ىو أف وكبلـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل ب

يكوف ا٣برب سليم اإلسناد عن ا٤بطاعن سليم ا٤بًب من االحتماالت متخلصاً من معارضة 
 الكتاب والسنة.

 وكبلـ اإلماـ شرؼ الدين مثل ذلك، وقاؿ ُب اآلخر: أو صححو آؿ ٧بمد.
 فأما أبو طالب وا٢بسن بن ٰبٓب فقد تقدـ كبلمهما.



وأما الصادؽ عليو السبلـ فقد روي ُب العلـو عن أحد العلوية أنو قاؿ ١بعفر الصادؽ: إف 
قوماً من أصحابنا خلطوا علّي ُب شيء من ا٢بجج، قاؿ: فقاؿ رل: ألست قد أدركت أباؾ 

و٠بعت منو؟ قاؿ: قلت: بلى، قاؿ: ورأيت خالك ٧بمد بن علي و٠بعت منو؟ ورأيت 
و؟ قاؿ: وعدد علّي رجاال من أىلنا، قاؿ: ]ُب[ كل ذلك خالك زيد بن علي و٠بعت من

أقوؿ: بلى، قاؿ: فقاؿ رل: فانظر إذل ما ٠بعت منهم فخذ بو وما ٠بعت بو من غّبىم 
 . فاـر بو هتتد. ا ى

 فدّؿ على أف ا٥بدى عنده رد السماع عن غّب أىلو وأنو ال يؤخذ إال عنهم.
ٰبل ألحد أف يروي ا٢بديث عن رسوؿ اهلل صلى  وأما ا٤بؤيد باهلل فقاؿ ما لفظو: وعندنا ال

اهلل عليو وآلو إال إذا ٠بعو من فم احملدث العدؿ فحفظو ٍب حّدث بو كما ٠بعو، فإف كاف 
إماماً تلقاه بالقبوؿ وإف كاف غّب إماـ فكذلك، ٍب ما روي غّب مرسل وصح سنده، فإف 

 ا٤براسيل عندنا وعند عامة الفقهاء ال تقبل.
اس ا٢بسِب ػ رٞبو اهلل ػ : والفاسق ال ٰبتج بسنده، قاؿ أٞبد بن عيسى ػ رٞبو قاؿ أبو العب

اهلل ػ ما معناه: والذي نأخذ بو قوؿ أصحابنا وما أسندوا من ذلك إذل النيب صلى اهلل عليو 
 وآلو وال أؤثر بو على األخذ بقوؿ أصحابنا إذا صح عنهم القوؿ فيو.

العتصاـ(: إف ا٤بعروؼ من مذىب أيب عبد اهلل وأما ٧بمد بن منصور، فقاؿ ُب )تتمة ا
اشَباط العدالة ُب ا٤بخرب، وقاؿ فيها: ورواية ا٢بافظ ٧بمد بن منصور من أعلى درجات 

 التعديل ٤بن أسند إليو من مشائخو.
قاؿ ُب )الروض النضّب(: وقد ثبت عن قدماء أىل البيت" كزيد بن علي والباقر والصادؽ 

ن إبراىيم ومن ُب طبقتهم أهنم ال يرووف وٰبتجوف إال ٗبن ثبت وأٞبد بن عيسى والقاسم ب
 . لديهم عدالتو وصح عندىم ثقتو وأمانتو. ا ى

فهذا كبلمهم يدفع كلما ألصقو اإلماـ ٧بمد ُب مصنفاهتم من العيوب واألوىاـ وغّب ذلك 
لو  مع أف عدالتهم ومعرفتهم مرجحة لتقدٲبهم على غّبىم كما ذكر ُب الرسالة، على أنا



سلمنا لك ٝبيع الدعاوي الٍب ادعيتها عليهم فقد اشتمل مصنفات أىل ٫بلتك على ذلك 
ٝبيعو كما يعرفو ا٤بطلع ا٤بنصف وىذه كتبهم منادية عليهم ٗبا قلنا، بل ذلك فيها كنار على 

 علم.
 

 ]استطراد ُب ذكر احملدثْب وذكر مسألة الرؤية[
 

 جوه التفصيلية فقد اشتمل كبلمو على مسائل:]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: فأما الو 
 ا٤بسألة األوذل:

مثل ا٤بردود من كتب احملدثْب كحديث جرير بن عبد اهلل البجلي ُب الرؤية وىذا من 
اإلغراب الكثّب وا١بهل العظيم فإف احملدثْب رووا ُب الرؤية أحاديث كثّبة تزيد على ٜبانْب 

 ثبلثْب صحابياً. حديثاً عن خلق كثّب من الصحابة أكثر من
]ا٤بؤلف[ قلت: الذين عدىم من الصحابة واحداً وثبلثْب رجبًل، ومنهم عمر بن ثابت 

األنصاري وعده صحابيا، وُب كونو صحابياً نظر وىذا التمثيل صحيح على قواعد احملدثْب 
 من أنو ال تقبل رواية ا٤ببتدع الداعية ال سيما فيما ٯبر إذل بدعتو وإف كثر ا٤بخرج.

ماـ[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: ا٤بسألة الثانية: قاؿ: إذا تعارض رواية العدؿ الذي ليس على ]اإل
 بدعة ورواية ا٤ببتدع قدمت رواية العدؿ الذي ليس على بدعة وىذا ٦بمع عليو.

 ]ابن الوزير[ وا١بواب عليو من وجوه:
تقدًن  أحدىا: منع اإلٝباع الذي ادعاه بشهرة ا٣ببلؼ، فقد أٝبع أئمة ا٢بديث على

ا٢بديث الصحيح على ا٢بديث ا٢بسن مع إخراجهم ألحاديث كثّبة من أىل البدع ُب 
الصحيح، بل إف ُب مراتب الصحيح وىو ا٤بتفق عليو ا٤بتلقى بالقبوؿ من حديث 

الصحيحْب، فحديث أولئك ا٤ببتدعة الذي اتفق الشيخاف على تصحيح حديثهم مقدـ 
قيدة الصا٢بة الذين نزلوا عن مرتبة أولئك عند التعارض على حديث كثّب من أىل الع

 ا٤ببتدعة ُب ا٢بفظ واإلتقاف.



]ا٤بؤلف[ أقوؿ: وىذا الكبلـ ٩بن دل يكن تأمل ٤بعاين كبلـ خصمو وٞبلو على سياؽ أولو، 
وإ٭با أراد ا٤بَبسل إذا اتفق الراوياف ُب ا٢بفظ واإلتقاف فإنو يقدـ رواية غّب ا٤ببتدع ودليل 

 فيو إال غّب العاقل.ذلك عقلي ال ٱبالف 
أما استداللو بفعل الشيخْب فبل ينفي ما قلنا، سلمنا فليسا من أىل الَبجيح وىذه ا٤بسألة 

 من بضائع أىل أصوؿ الفقو وأىل الفروع ال احملدثْب وثقبلء الظاىرية آّسمْب.
س إذل قبوؿ ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: الوجو الثاين: إنا قد بينا أف الزيدية أحوج النا

ا٤ببتدعة وإف مدار حديثهم على من ٱبالفهم وإف كثّباً من أئمتهم نصوا على قبوؿ كفار 
 التأويل وادعوا اإلٝباع على ذلك.

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ىذا من البهت، فإف احتياج احملدثْب إذل رواة الشيعة أكثر وأحوج 
ك ينبغي تداركها، أردت وكبلمهم ُب ذلك مصرح بو نقبلً صحيحاً غّب مدرج، وىذه زلة من

 أف تفضح الزيدية ففضحت أىل ٫بلتك الظاىرية.
 قاؿ الذىيب: لو تركت رواية ثقاة الشيعة لذىب ٝبلة من اآلثار النبوية.

]اإلماـ[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: قاؿ: ألف رواية غّبىم ال ٚبلو من ضعف وإ٭با تقبل عند عدـ 
 ا٤بعارض يعِب رواية غّب أئمة الزيدية.

الوزير[ أقوؿ: ىذا فضل للعدالة على أئمة الزيدية الذين ادعوا ا٣ببلفة، وىذا غلو دل ]ابن 
 يسبق إليو بل ىذياف ال يعوؿ عليو.

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ىذا ال يلـز ا٤بَبسل؛ ألنو ما قصد إال العدوؿ ٝبيعاً الدعاة وغّبىم كما 
والتكفّب والتفسيق فيما  تقدـ مع أف ا٤بخالفة ُب علم الكبلـ بينهم وبْب أىل السنة ظاىر

بينهم وبْب العامة معروؼ، وكل دعاويو عليهم من قبوؿ كفار التأويل فمقيد وال يلزمهم ٩با 
ألزمهم شيئاً، وقوؿ صاحب الرسالة: ألف الَبجيح با٣برب إ٭با يكوف بعد كونو صحيحاً، وال 

 يكوف صحيحاً حٌب يكوف راويو عدالً والعدالة غّب حاصلة كما سنذكره.
ابن الوزير[ قاؿ: أقوؿ: نفي العدالة عن رواة حديث الكتب الصحيحة جهل مفرط دل ]

 يقل بو أحد من الزيدية وال من السنية...إخل.



]ا٤بؤلف[ قلت: كبلـ صاحب الرسالة قوًن؛ إذ ال يكوف الَبجيح إال بْب الصحيحْب، 
لفهم إ٭با قبلوا روايتهم والعدالة مشروطة وكل على أصلو والزيدية قاطبة ال يقولوف بعدالة ٨با

مع ظاىر آية أو ٫بو ذلك ٩با تقدـ ذكره، واإلٝباع الذي ذكره قد تقدـ ما عليو من 
 ا٤بواخذة فبل تغَب.

وقوؿ صاحب الرسالة: وألنو ال يرجح با٣برب حٌب يعلم أنو غّب منسوخ وال ٨بصص وال 
 معارض ٗبا ىو أقوى منو من إٝباع أو غّبه.

ا الظن فما اعَبضو بو اإلماـ ٧بمد غّب سديد، وإف أراد بو اليقْب إف كاف أراد بالعلم ىن
فينفرد بذلك دوف غّبه كما قرر ُب األصوؿ، ىذا فيما مرجعو األحكاـ دوف العقائد فبل 

 يؤخذ فيها باآلحاد.
( أف  وأما اعَباضو كبلـ ا٤بَبسل ُب تسميتو أىل ا٢بديث حشوية فقد نقل عن )ضياء ا٢بلـو

لك؛ لكثرة قبو٥بم األخبار من غّب إنكار، ٍب ذكر أف احملدثْب انتدبوا للذب ا٢بشوية ٠بوا بذ
 عن السنن وبياف صحيحها من سقيمها.

وأقوؿ: إف ذلك واقع لقبو٥بم لؤلخبار ا٤بعارضة للقرآف كخرب الرؤية وغّبىا من أخبار 
دوا التجسيم والفضائل، فَباىم يرووف أليب بكر ما يقتضي أنو أفضل الصحابة، فإذا ع

فضائل عمر رووا لو ما يقتضي تفضيلو على ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وآلو فضبلً عن أيب 
بكر وعثماف باألوذل، وأما علي عليو السبلـ فإهنم إذا مشوا روائح الشيعة ضعفوا ما روي 

 فيو ألجل الشيعة.
اعرة فغّب وأما رده ٤با روي عن ا٢بشوية من القوؿ ٔبواز الكبائر على األنبياء" لكبلـ األش

صحيح كأنو ما علم أنا نعلم أف القاضي عياض والنووي ومن عده ُب كتابو ىناؾ أشاعرة 
العقائد، وكبلمنا ُب الظاىرية على أنو يلـز الكل من نفي التحسْب والتقبيح العقليْب وكوف 

 الكسب ٦برد اعتبار، ولوال ضيق ا٤بقاـ لرميناىم ٕبجرىم لكن ٧بل ا٤بسألة كتب الكبلـ.



ا نفيو عنهم القوؿ بالعصمة ألحد غّب النيب صلى اهلل عليو وآلو فضعيف؛ ألهنم فأم
يعتقدوف أف العشرة ُب ا١بنة وصاحب الكبّبة ولذا قرروا خروجو بعد تطهّبه، ٍب رووا خرب 

 االقتداء با٣بلفاء وليس العصمة إال ىذا.
د صرحوا بعدالة من روي أما اعتذاره عن روايتهم عن الوليد ومرواف وغّبٮبا من آّاريح فق

 أنو صحايب، حٌب قاؿ ابن حجر: إذا صّح أف مرواف صحايب فبل كبلـ.
]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ ُب شأف إيواء عثماف للحكم بن أيب العاص طريد رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو ما لفظو: وال حفظت ُب ذلك إال ما ذكره ا٢باكم احملسن بن كرامة 

٤بتشيع ُب كتاب )شرح العيوف( فإنو ذكر فيو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو أذف ا٤بعتزرل ا
 ُب ذلك لعثماف، وىذا ا١بواب مقنع إف صّح ا٢بديث، لكِب دل أعرؼ صحتو.

فأما ا٤بعتزلة والشيعة من الزيدية وغّبىم فيلزمهم قبولو وترؾ االعَباض على عثماف بذلك؛ 
اىّب بالثقة والعلم وصحة العقيدة إال فيما ال يقدح بو ألف راوي ا٢بديث عندىم من ا٤بش

 من االختبلؼ ُب فروع الكبلـ وما ال ٱبرج من الوالية.
وأما ا١بواب ا٤بقنع عند النقاد فهو ما ألقاه اهلل على خاطري ُب ذلك فأقوؿ غّب خاٍؼ 

ا على عمن لو أنس بقواعد العلماء: أف أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو ال تدؿ بنفسه
الوجوب بل وال على الندب وإ٭با تدؿ على اإلباحة...إذل أف قاؿ: فإذا فعل رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو وآلو فعبلً نظرنا ىل دلت القرائن على أنو فعل ذلك متقرباً بو إذل اهلل تعاذل 
أو ال، فإف دل تدؿ القرائن على ذلك دل ٯبب التأسي فيو وكاف من فعلو على اإلباحة من 

 فعلو ومن شاء تركو...اخل. شاء
 ]ا٤بؤلف[ وجوابو من وجهْب:

األوؿ: وإف روى اإلذف لعثماف ا٢باكم فبل يلـز الزيدية؛ ٤بعارضتو ما تواتر من األمر بطرده 
 من ا٤بدينة وتكذيب أيب بكر وعمر لعثماف حيث روي ذلك حٌب روي أهنما انتهراه.



من البشاعة ما ال ٱبفى، ىبل قاؿ كما قالت  الوجو الثاين: قولو: ألقاه اهلل على خاطره، فيو
 الصحابة: إف كاف صواباً فمن اهلل، وإف كاف خطأً فمِب، واهلل ورسولو منو بريئاف.

 وأما قولو: إف الفعل ال يدؿ على الوجوب حٌب تدؿ عليو القرائن، فموضعو غّب ىذا.
ا َقَضى َزيْ  ٌد ِمنػَْها وأما استداللو على عدـ الوجوب بقولو تعاذل: }فَػَلمَّ

[ اآلية، فقولو ُب آخرىا: }ِلَكْي الَ َيُكوَف َعَلى اْلُمْؤِمِنَْب 37َوَطرًا...{]األحزاب:
[ دليل ا٤براد من اآلية أف فعلو مراد بو التشريع ورفع ا١بناح، واآلية 37َحرٌَج{]األحزاب:

 تدؿ لسياقها من أوؿ ذكر ذلك ال على قصة األمر أو حكاية ٦برد الفعل.
تفهامو عن خلع النعاؿ، فذلك ٧بتمل، واالحتماؿ دعوى معرفة ا٤بوجب لو حيث وأما اس

دل يسألوه تنبيها ٥بم إف ذلك موضع سؤاؿ عن ا٢بادثة ودل ٱبرج استفهامو ٨برج 
 اإلنكارفيتأتى لك ما ادعيت.

وأما عدـ إخبار عمر على موافقتو من جهة أسارى بدر فقد تركو وشأنو يـو أحد معتصماً 
عد كالراوية ورسوؿ اهلل ُب الرعيل وتركو يـو ا٢بديبية ومرجع ا٤بوافقة لو صلى اهلل با١ببل يص

عليو وآلو اإلٲباف القليب، لكنك أبيت إال دعوى العصمة لعمر باإلشارة الٍب ىي أدخل من 
 صرائح العبارة على أف ذلك أقل بشاعة ٩با أنت مورده ُب حق الطلقاء، فرحم اهلل عمر.

ض أفعالو غّب واجب إٝباعاً. فإف كاف العتقاد الصارؼ فهو ا٤براد، وإف  وأما قولك: إف بع
 كاف لغّبه فبل نسلم صحة اإلٝباع. واهلل أعلم.

وأما قولو تعاذل: }فاتبعوه{ فهو يدؿ على الوجوب ما دل تصرفو القرينة عن الوجوب 
 فتأمل.

دليل على أنو صلى اهلل عليو ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: فإذا تقرر ىذا فاعلم أنو ال يدؿ 
 وآلو طرد ا٢بكم معتقداً لوجوب ذلك عليو وعلى أمتو، بل الظاىر خبلؼ ذلك لوجوه:

 . األوؿ: أنو صلى اهلل عليو وآلو دل يوجب ذلك وال أمر بو، والبياف واجب عليو. ا ى



رج من ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ال ٱبلو إما أف يكوف النيب صلى اهلل عليو وآلو دفعو بيده حٌب خ
ا٤بدينة أو ال، األوؿ باطل؛ لعدـ الرواية؛ إذ لو كاف لنقل، فتعْب الثاين وىو ا٤بطلوب موافقاً 

 ٤با قررًب قواًل ال فعبًل.
]ابن الوزير[ قاؿ: الثاين: أنو دل يطرده من دار اإلسبلـ بل طرده من جواره فقط وتركو ُب 

 ف.الطائف مع ا٤بسلمْب وأمره عليو السبلـ نافذ ُب الطائ
 ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: وىذا ضعيف لَبكو ألىل الذمة ُب ببلد اإلسبلـ.

]ابن الوزير[ قاؿ: الثالث: إنو دل ٱبرب أىل الطائف أنو ٰبـر عليهم ٦باورة ا٢بكم وٯبب 
 عليهم نفيو وىم مسلموف ٩بتثلوف ألوامره وتقريره أحد ا٢بجج.

 ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: التقرير ال يفيد رجوعو ا٤بدينة وتأمينو.
ابن الوزير[ قاؿ: الرابع: إنو لو وجب نفيو دل يكن إال ألجل فسقو أو كفره وال ذنب أكرب ]

من الكفر وقد ترؾ ا٤بنافقْب واليهود ُب جواره وأٝبعت األمة على جواز إقرار اليهود بْب 
 ا٤بسلمْب إال ُب جزيرة العرب.

بثو وأذيتو للرسوؿ صلى ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ال وجو الختصاصو بالطرد عن ا٤بدينة إال لزيادة خ
اهلل عليو وآلو، وال وجو ٤با اعتذر بو لعثماف وأنو رده للرحامة ا٤باسة؛ ألنو أعطاه من بيت 

ا٤باؿ وىو لغّبه، قصد النيب صلى اهلل عليو وآلو إىانتو وإحرامو وعثماف أعزه وأعطاه، ىب 
لده حٌب عظم ُب أنو رده وأعطاه من مالو لكنو أعطاه من ماؿ اهلل ووسع عليو وأّمر و 

القلوب وطار صيتو ُب اآلفاؽ إذل أف ناؿ ىو وولده ما نالوا، ولو استمر ُب الطائف ىاف 
 ىو وولده ٤با كاف ما كاف. واهلل ا٤بستعاف.

وما ىذه احملاماة عمن قاؿ فيو الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو ما قاؿ، فمن ذلك ما أخرج 
ؿ: كاف ال يولد ألحد مولود إال أتى بو ا٢باكم وصححو عن عبد الرٞبن بن عوؼ أنو قا

النيب صلى اهلل عليو وآلو فيدعو لو، فأدخل عليو مرواف بن ا٢بكم فقاؿ: ))ىذا الوزغ ابن 
 الوزغ ا٤بلعوف ابن ا٤بلعوف((.



]ابن الوزير[ قولو ُب أيب موسى: وىذا يدؿ على براءتو من ا١برأة على اهلل الٌب اجَبى 
يعِب ُب -ّٔا، فقد كاف متعبداً متزىداً...إذل قولو: وروى فيو ا٤بعَبض على اهلل ُب غيبتو 

عن الشعيب عن حذيفة أنو تكلم ُب أيب موسى بكبلـ يقتضي أنو منافق، ٍب قاؿ:  -النببلء
 . ُب الشعيب تشيع يسّب. ا ى

وقد قاؿ الشعيب: حدثناىم بغضب أصحاب ٧بمد فاٚبذوه دينا. وعندي أف ىذا ال 
ىو أصح منو، بل ىو معلـو الصحة وذلك أف حذيفة وإف كاف يصدؽ فإنو معارض ٗبا 

صاحب العلم با٤بنافقْب فبغّب شك أنو إ٭با أخذ العلم بذلك من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وُب أياـ ا٣بلفاء الراشدين وكانت حالة ا٤بنافقْب أحقر من ذلك فلم يكن رسوؿ اهلل 

ويقره على الفتيا وكذلك أصحابو، فهذا أمر معلـو صلى اهلل عليو وآلو ليورل القضاء منافقاً 
بالضرورة وال يعارض ٕبديث مظنوف، ومن األحاديث ا٤بظنونة ُب الثناء على أيب موسى ما 
روى مالك بن معوؿ وغّبه عن أيب يزيد عن أبيو بريدة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 . بريدة: أتراه يرائي. ا ى أنو قاؿ ُب أيب موسى: ))إنو مؤمن منيب(( ٤با قاؿ لو
]ا٤بؤلف[ ا١بواب: أما قولو: عابد متزىد، ففي ا٣بوارج من ىو كذلك لكن ال ٯباوز الَباقي  

 كما أخرب عنهم النيب صلى اهلل عليو وآلو.
وأما رده ٣برب حذيفة باألمر ا٤بعلـو فإف الوالية ال تقتضي العدالة، فقد وذل النيب على 

 وأبا سفياف على ٪براف حاؿ تألفو لو.الصدقات الوليد بن عقبة 
 وأما الفتيا فلم ينقل أف النيب صلى اهلل عليو وآلو علم بو وأقّره.

وأما القضاء فلعل معو من ٰبرسو إف صّح سلمنا، فليس ذلك كلو ينفي ٪بـو النفاؽ فيما 
 بعد وفاة النيب صلى اهلل عليو وآلو.

 ن الطلقاء وأىل الردة ٤بيلهم عن بِب ىاشم.وأما ا٣بلفاء فقد استعانوا ٗبن ىو أخبث منو م

وأما ا٣برب ا٤بروي ُب الثناء عليو فهو ٤با اقتضى دوامو مع ورود خرب النفاؽ للجمع بْب 
األدلة؛ ألنو ليس ٢بذيفة وال لغّبه أف يرمي مؤمناً بالنفاؽ، إذاً باء ّٔا أحدٮبا فاخَب أيهما 



،  أىوف عليك، وليت شعري دل قلت: إف ا٤بظنوف ىنا ، مع أنو غّب معلـو ال يعارض ا٤بعلـو
وقد اعَبضت فيما مضى وفيما سيأٌب على ا٤بَبسل ُب رده ٣برب الرؤية وغّبه ٩با يعارض 

 القرآف واألدلة العقلية الكبلمية، ىل ىذا إال تتبع األىواء الردية.
وماؿ إذل  ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : ولو كاف منافقاً الغتنم الفرصة حْب حكمو علي

الدنيا وتابع من أعطاه منها ودل ينظر للمسلمْب، ولو كاف كذلك ٤با اختار عبد اهلل بن 
عمر للخبلفة فإف عبد اهلل من أئمة التقوى ومعادف الزىادة ُب الدنيا، وا٤بنافق إ٭با ٰبب 

 . أىل الفسق وا١براءة. ا ى
اهلل وجهو ُب ا١بنة قد حاؿ دوهنا ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: أما اغتناـ الفرصة فإف أمّب ا٤بؤمنْب كـر 
 بشرطو عليهما إذا خالفا حكم القرآف فبل حكم ٥بما.

وأما ميلو إذل ابن عمر فليس ذلك اختياراً للمسلمْب وإ٭با كاف ابن عمر من ا٤بغفلْب وأبو 
موسى كاف والياً ألبيو فرجى رجوع ذلك مع معرفتو بضعف الرجل وقوؿ أبيو فيو، ولو كاف 

٤با خفي عليو زىد أمّب ا٤بؤمنْب لكن شأنو معروؼ وإ٭با ا٣بطب ا١بسيم مقصده الدين 
واألمر العظيم ذبك عن أعداء اهلل واستصغارؾ ألبيك أخي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو، 
فتارة ٘بعلو رابعاً ٤بن ال يساويو ُب مشهد من مشاىد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو، وتارة 

مع دعواؾ العلم والنسب الشريف والتمسك بالسنة، كيف لو  تعرض ابن عمر ُب مقابلتو
حضرت أحد ٦بالس جدؾ ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وآلو حيث يقوؿ: ))من كنت مواله 
فعلي مواله، اللهم واؿ من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذؿ من خذلو(( 

بصره الشريف؟ أكنت  بعد أف قد سبق منك ما قد مهدت، أكنت مستحياً أف يقع عليك
 خائفاً أف تشملك دعوتو؟ كبل إف ا٢بياء قد ارتفع من كثّبين بكثرة التجاري.

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : فإف كاف صدر من حذيفة شيء من ذلك فلعلو تأوؿ ُب 
رضي اهلل -ذلك وغلط فيو ورٗبا أخذ ذلك من قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ُب علي 

ال ٰببك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق(( وأخذ بغضو لعلي من ٚبلفو عنو، وىذا  عنو: ))



كلو ضعيف، فإف التخلف ال يدؿ على البغض وال يستلـز استخراج النفاؽ...إذل ]أف[ 
قاؿ: على أف بغض علي عليو السبلـ إ٭با كاف عبلمة النفاؽ ُب أوؿ اإلسبلـ، فإف ا٤بنافقْب  

على ا٢برب لكراىتهم لقوة اإلسبلـ، ولذلك جاء ُب ا٢بديث كانوا يبغضوف من فيو قوة 
أيضاً أف بغض األنصار عبلمة النفاؽ ٥بذا ا٤بعُب، وكذلك حبهم وحب علي كاف ُب ذلك 
الزماف عبلمة لئلٲباف ٥بذا، وأما ُب األعصار ا٤بتأخرة عن أوؿ اإلسبلـ فبل يدؿ على ذلك، 

اع على أهنم غّب منافقْب...إذل أف قاؿ: فإف ا٣بوارج يبغضوف علياً ويكفرونو مع اإلٝب
وكذلك الروافض ٰببونو مع ضبللتهم وفسوقهم...إذل قولو: وقصدت وجو اهلل ُب الذب 
عن ىذا الصاحب ا٤بعتمد ُب نقل كثّب من الشريعة ا٤بطهرة ٤با رأيت ا٢بافظ الذىيب روى 

 ذلك ودل يقدح ُب إسناده ٗبا ينفع.
ار غلط فاحش؛ ألف حذيفة ػ رضي اهلل عنو ػ توُب قبيل ]ا٤بؤلف[ ا١بواب: إف ىذا االعتذ

ا١بمل، أما حاؿ ٧باصرة عثماف أو بعده بيسّب وأبو موسى دل يتخلف وٱبذؿ عن علي 
عليو السبلـ إال يـو ا١بمل، وقد قدمنا ا١بواب مع أف ابن عبد الرب قد أشار إذل كبلـ 

ه بالدين، أما أنتم فتقولوف ذلك، حذيفة فيو، وفسر ابن أيب ا٢بديد قولو فيو، وقد ذكر عند
وأما أنا فأشهد أنو عدو هلل ولرسولو وحرب ٥بما ُب ا٢بياة الدنيا ويـو يقـو األشهاد }يَػْوـَ 

اِر{]غافر:  . [ ا ى52الَ يَنَفُع الظَّاِلِمَْب َمْعِذَرتُػُهْم َو٥َبُُم اللَّْعَنُة َو٥َبُْم ُسوُء الدَّ

اهلل عليو وآلو وروي أف عماراً سئل عن أيب فهذا مقاـ غضب وإخبار عن النيب صلى 
موسى فقاؿ: لقد ٠بعت فيو من حذيفة قوالً عظيماً ٠بعتو يقوؿ: صاحب الربنس األسود 

 ٍب كلح كلوحا، علمت منو أف كاف ليلة العقبة بْب ذلك الرىط.
 وأما أف التخذيل والتخلف ال يكوف بغضاً فبل نسلم:

 أخاؾ الذي إف تدعو ٤بلة ...اخل.
ا قاـ وقعد ُب منع أىل الكوفة عن إجابة أمّب ا٤بؤمنْب وىو إذ ذاؾ أمّبىا من قبلو قد أم

مشلتو البيعة والتـز اإلمامة ٍب خذؿ وتربص بإمامو، قل رل لو دل يدفع أمّب ا٤بؤمنْب طلحة 



 والزبّب ومن معهما أكانا يَبكانو ُب بقية ببلد اإلسبلـ؟!
 س النوؾ عنك بعازبتود عدوي ٍب تزعم أنِب .... صديقك لي

وأما ا٤بساواة بْب خرب األنصار وخرب أمّب ا٤بؤمنْب فبل سوى؛ لتعلق خرب األنصار ٔبميعهم 
.  ال الذي أشار إذل معْب النص ظاىر مع وجوب بقاء ذلك وإال ١باز التربي منهم اليـو

، أما علي ثانياً: إف النيب صلى اهلل عليو وآلو جعل نفسو منهم يـو الفتح ودل يزؿ يوصي ّٔم
أعِب -عليو السبلـ فإنو أراد بذلك اختصاص ذاتو بتلك الكرامة الٍب جعل اهلل سبحانو لو 

 لذكره با٠بو وال سوى احمللى بالبلـ والعلم. -ذاتو
وأما اإلٝباع على عدـ نفاؽ ا٣بوارج فبل يضر ا٣برب، واإلٝباع من مدعياتك الباطلة، 

))ٲبرقوف من اإلسبلـ(( فأخربين ما ا٤بروؽ؟ ىل  ويكفينا قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو:
ىو غّب ا٣بروج؟ وقولو صلى اهلل عليو وآلو: ))إهنم كبلب أىل النار((. وىذا أعظم إىانة 

 من الدرؾ األسفل؛ ألنو زيادة على ذلك إف شاء اهلل.
وأما قولك: إف الروافض ٙببو، فقد ورد أنو يهلك فيو رجبلف ٧بب مفرط وىم الروافض؛ 

القصد من ا٢بب ىو ا٤بودة واالتباع، قاؿ سبحانو وتعاذل: }ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ٙبُِبُّوَف اللََّو  ألف
 [.31فَاتَِّبُعوين ُٰبِْبْبُكُم اللَُّو{]آؿ عمراف:

قلت: واعلم أف ىذا التأويل منقوؿ عن ابن حجر تلقفو السيد ٧بمد، ولعل غّب ابن حجر 
ف البْب كيف قيدوا ا٣برب بأف ا٣بوارج غّب منافقْب قد تقدمو فانظر ٥بذه ا٢بماقة والتعس

وجعلوا أنفسهم مشرعْب يقيدوف األخبار النبوية بآرائهم فافتعلوا ُب الصبلة وغّبىا من 
 شرائع ا٢بكيم، سبحانك ىذا ّٔتاف عظيم.

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: وقد أحسن الشعيب ػ رٞبو اهلل ػ بقولو: حدثناىم بغضب 
مد فاٚبذوه ديناً؛ فإنو ٰبتمل صدور مثل ذلك عند الغضب بأدىن شبهة، وُب أصحاب ٧ب

الصحيح أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو قاؿ: ))اللهم إين بشر آسف كما يأسف بنو 
آدـ فمن دعوت عليو أو سببتو وليس لذلك بأىل فاجعلها لو رٞبة وزكاة(( أو كما ورد، 



 كيف غّبه؟! ..اخل.  فهذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو
]ا٤بؤلف[ أقوؿ: أما كبلـ الشعيب فمن مروياهتم وليس حجة علينا مع أف حذيفة ليس كغّبه 

 من بقية الصحابة وال أظن الشعيب قصد بكبلمو حذيفة.
وأما خرب النيب صلى اهلل عليو وآلو فكاف ٯبب عليو ذكر سنده؛ ألف ا٤بخالف يطعن ُب 

بينهما لكن اإلماـ ػ رٞبو اهلل ػ وإف كاف واحد زمانو فغّبه صحيحو ىذا، بل ىذا عْب النزاع 
أبصر با١بدؿ منو اللهم إال أف يكوف سلب بعض الفهم لتعسفو أو أصابتو دعوة جده 

صلى اهلل عليو وآلو، على أنو لو صح لوجب أف ال يقر على شيء ٩با أخطأ }ِإْف ُىَو ِإالَّ 
ذارات الٍب تكاد أف تكيدنا عن اإلسبلـ [ فما باؿ ىذه االعت4َوْحٌي يُوَحى{]النجم:

 والقواعد ا٤بقررة ُب األصوؿ الٍب أٝبع عليها األعبلـ.
ثانياً: ال ٱبلو إما أف نتبعو صلى اهلل عليو وآلو فيما ٠بعنا منو أـ ال، إف كاف األوؿ وجب 

 أال يقر علي على ا٣بطأ، والثاين لزمنا ا٣بطأ وتعليق آيات وجوب االتباع فتعْب معارضة
ا٣برب لآلية مع أهنم ال زالوا يلهجوف ّٔذا ا٣برب عند كل خرب يقتضي ثلب الفاسقْب كمرواف 

الوزغ بن الوزغ ا٤بلعوف بن ا٤بلعوف بالنص النبوي، فقد قيل: إف ابن حجر جعل بدؿ ىذا 
 اللعن على عدده زكاة.

بل: وأما قولك ػ عفا اهلل عنا وعنك ػ إ٭با قصدت بذلك وجو اهلل، فقد سبقك من ت
[ ما قصد علي بن أيب طالب عليو السبلـ 84}َوَعِجْلُت إِلَْيَك َربّْ لِتَػْرَضى{]طو:

وأصحابو من لعن أيب موسى بعد الفرائض على رؤوس األشهاد، ولقد روى ا٢باكم بسنده 
إذل الناصر ا٢بسن بن علي األطروش عليو السبلـ بسنده إذل أيب مرًن ا٢بنفي قاؿ: كنت 

بالكوفة فلما صلى يوماً الفجر قاؿ: قدـ الليلة رجل من خيار  أصلي خلف أيب موسى
أصحاب ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو عمار بن ياسر، فمن أحب أف ينطلق معي فليفعل فإف 
لو حقاً، فانطلقنا ودخلنا عليو وسلمنا وسلم أبو موسى فما ٠بعناه رد، ٍب كاف أوؿ كبلمو 

الناس عن علي، وأنت الذي تقوؿ: اقطعوا أوتار أنو قاؿ: يا عبد اهلل بن قيس أنت ا٤بثبط 



قسيكم، ويلك فمن يضرب خراطيم الفًب، وأين قوؿ اهلل تعاذل: }َوقَاتُِلوُىْم َحٌبَّ الَ َتُكوَف 
َنٌة{]البقرة: [ وأنت القائل: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو قاؿ: ))ستكوف فتنة 193ِفتػْ

عبد اهلل بن قيس أما ٠بعت رسوؿ اهلل يقوؿ:  النائم فيها خّب من اليقضاف((، ويلك يا
))من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(( وأنا أشهد أنك كذبت على رسوؿ اهلل، 

 قاؿ: فرأيت أبا موسى يتقرع كما يتقرع الديك وقاـ وخرج.
وأخرج الطرباين ُب الكبّب عن سويد بن غفلة قاؿ: ٠بعت أبا موسى األشعري يقوؿ: قاؿ 

سوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو: ))سيكوف ُب ىذه األمة حكماف ضاالف ضاؿ من ر 
اتبعهما(( فقلت: يا أبا موسى انظر ال تكوف أحدٮبا قاؿ: فواهلل ما مات حٌب رأيتو 

 . أحدٮبا، قاؿ: وُب رواتو ٦بهوؿ. ا ى

أَنَزَؿ قلت: ا٢بديث صحيح إف لو شاىد ُب كتاب اهلل قاؿ: }َوَمْن دَلْ َٰبُْكْم ٗبَا 
[ اآليات، وقد حكما بغّب ما أنزؿ اهلل، ولو شاىد من السنة أيضاً ُب 44اللَُّو...{]ا٤بائدة:

قولو صلى اهلل عليو وآلو: ))القضاة ثبلثة: قاضياف ُب النار وقاض ُب ا١بنة، قاض قضى 
بغّب ا٢بق وىو يعلمو فهو ُب النار، وقاض قضى با٢بق وىو ال يعلمو فهو ُب 

، وعلمهما بضبللو كذلك.النار...((ا٣ب  رب، أو معناه، وقضاٮبا بغّب ا٢بق معلـو
وذكر السيوطي ُب )الآللئ ا٤بصنوعة( عن حكيم بن ٰبٓب قاؿ: كنت جالساً مع عمار 
فجاء أبو موسى فقاؿ لو عمار: إين ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو يلعنك ليلة 

اللعن ودل أشهد االستغفار، وقاؿ  ا١بمل، قاؿ: إنو استغفر رل، قاؿ عمار: قد شهدت
 السيوطي: موضوع، وقاؿ: الببلء من )العطار( ال من )حسْب(.

 قلت: )العطار( وثقو ا٣بطيب ُب تأرٱبو. ا ىػ نقبلً عمن نقل عنها.
وأقوؿ: ا٢بديث لو شاىد وذلك لعن علي بن أيب طالب عليو السبلـ أبا موسى ولعنُتو من 

و وآلو كما قد ورد، ٍب نكثو على أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ لعنِة رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
وٚبذيلو الناس عنو وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو ُب علي عليو السبلـ : ))اللهم عاد 



 من عاداه وانصر من نصره واخذؿ من خذلو(( مع ما ورد من الوعيد للناكثْب.
تفرد بروايتو؛ ألف عمر بن ا٣بطاب رد أقوؿ: والذي يظهر أنو ال ينبغي االعتماد على ما 

خربه ُب العمرة وخربه ُب االستئذاف وحده حٌب شهد لو أبو سعيد ا٣بدري روى ذلك 
البخاري ُب صحيحو وكذلك عمار، فأقل األحواؿ أنو متهم مع ما لو من الطواـ ُب 

 صحيح البخاري.
لرؤية: قد رويت الرؤية من ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ عند الكبلـ على رمي الشافعي با

 الصحابة عن إماـ ا١بميع علي بن أيب طالب عليو السبلـ ...اخل.
 قلت: وذلك أخذا من قولو عليو السبلـ : ))وكيف أعبد ما ال أرى((...ا٣برب.

نعم وقد زعم ا١بويب أنو ال يلـز من الرؤية التجسيم وىو باطل، فإهنم زعموا أهنم يروه كما 
[ وإف أرادوا 110رادوا العلم فقد قاؿ: }َوالَ ٰبُِيُطوَف ِبِو ِعْلًما{]طو:يروا البدر، فإف أ

با١بارحة فالرؤية شخص ا٤برئي قطعاً، وقد قاؿ تعاذل: }يَنَقِلْب إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُىَو 
 [.4َحِسٌّب{]ا٤بلك:

بو ا٤بعَبض وذلك ىذا وقد أكثر ػ رٞبو اهلل ػ من تدوين مناقب األربعة وتنزيههم ٩با رماىم 
ىو ا٤بطلوب، لكن الرجل ما أراد بذلك حبهم وال إجبل٥بم إال حطا للمعَبض وأصحابو؛ 
ألنو شم من ا٤بعَبض رواية العداوة ٥بم، وأىل البيت" دل يزروا باألئمة وإ٭با استقبحوا منهم 

لك ما رواه عنهم أتباعهم فاهلل يسامح ا١بميع، ولو علمت أف ذلك ال يضرنا ٤با شرحت ذ
وأسهبت فيما ىنالك وأتعبت نفسك فيما ال يعود عليك نفعو، اللهم إال أف يكوف لك 

مأرب ُب مثل ابن حنبل فلعل، أما الشافعي وأبو حنيفة فهما من العدالة والتشيع ٗبكاف ال 
يراـ، وقد ذمهما احملدثوف بذلك وليس إال أصحابك أغاروا على األئمة األربعة خصوصاً 

 عي وىدموا مبانيهم وجرحوىم وجرحوا مشائخهم فلم ال تلومهم.أيب حنيفة والشاف
 وعْب الرضا عن كل عيب كليلة .... ولكن عْب السخط تبدي ا٤بساويا

فأما ذكر أقوا٥بم ُب مصنفات األئمة وتدريس ا٤بعَبض طلبتو لذلك فليست من باب 



يذكروف كبلـ التعديل، قد حكى اهلل كبلـ ا٤بشركْب ُب كتابو ا٤ببْب، وكذلك العلماء 
٨بالفهم للرد واالستحساف وعدـ اإلنكار على من وافق أحدىم وال سيما الزيدية فإهنم بنو 
دينهم على اإلنصاؼ واتباع الدليل كيف كاف، فما لك من تقميش العرفج أما تتأذى من 

 نتنو وتشتاؾ من ٤بسو ويكضك سعاؿ دخانو؟!
 ]ابن الوزير[: وقد تقدـ لو قبل ىذا البحث قولو.

الوىم الثاين: وىم أنو ٲبكنو ٚبصيص احملدثْب بالقدح عليهم ُب حديثهم با٢بديث الذي 
فيو: ))يؤتى بقـو يـو القيامة فيذىب ّٔم ذات الشماؿ فأقوؿ: أصحايب أصحايب(( ولقولو 

َلى النػَّْفاِؽ اَل تعاذل: }َو٩بَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اأَلْعرَاِب ُمَناِفُقوَف َوِمْن أَْىِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا عَ 
 [.101تَػْعَلُمُهْم ٫َبُْن نَػْعَلُمُهْم{]التوبة:

 قاؿ: دلت األدلة على أف ُب من يعدونو صحابياً من ىو كافر ٦بروح. انتهى.
وىذا يصلح من ُشَبو الزنادقة القادحة على أىل اإلسبلـ ال من ُشَبو الشيعة القادحة على 

 ج من رأسو.أىل ا٢بديث ولكن ا٤بعَبض ال يدري ما ٱبر 
]ا٤بؤلف[ وا١بواب: إف اإلٝباع منعقد على االعتبار بالظاىر دوف الباطن ومن ٪بم نفاقو 

 وظهر كفره يَبؾ حديثو ومن ظهر إسبلمو وأمانتو وصدقو قبل...اخل.
أقوؿ: قولو: إهنا من ُشَبو الزنادقة فبل يتأتى ٞبلها كذلك فلهم غّبىا، بل من أدلة ا٤بتحري، 

وا٤بخالف أف النيب صلى اهلل عليو وآلو قاؿ: ))أال وإنو سيكذب  فقد روى ا٤بوالف
...(( ا٣برب، وقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ : فإنو قد كذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل  عليَّ

عليو وآلو ُب حياتو حٌب قاـ خطيباً...ا٣برب، وىو حجة على احملدثْب ببل ريب؛ ألهنم 
 زعموا أف مطلق الصحبة تعديل.

قولك: ومن ظهر إسبلمو...اخل، فهو مطلوبنا ولسنا ٫بـو إال حولو وذلك يشَبؾ فيو  أما
 الصحايب وغّبه وأصحابك يأبوف من ذلك كما ىو مقرر ُب مصنفاهتم.

وأما عيبك للمعَبض بأنو ال يدري ما ٱبرج من رأسو فأنت رٞبك اهلل قد ناقضت ىنا ما 



فما بعد ا٢بق إال الضبلؿ، والعصمة  قدمت ُب حق الصحابة ووافقتنا أهنم مثل غّبىم
 منتفية عن ا١بميع، نسأؿ اهلل التوفيق.

وكبلـ أئمتنا" متوجو إذل من ٪بم منو العمل با٤بعاصي وخالف ما كاف عليو النيب صلى اهلل 
عليو وآلو وأصحابو الذين أثُب اهلل عليهم ُب كتابو العزيز وذلك لؤلحاديث الواردة ُب حق 

ذلك ما أخرجو ابن عساكر عن أيب بكرة من حديث حدث بو معاوية من غّّب وبّدؿ فمن 
ػ لعنو اهلل ػ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو: ))لّبدّف علّي ا٢بوض رجاؿ ٩بن 

وُب لفظ: -صحبِب ورآين فإذا رفعوا إرّل ورأيتهم اختلجوا دوين، فأقوؿ: رب أصحايب 
 .فيقاؿ: ال تدري ما أحدثوا بعدؾ(( -أصيحايب

وأخرج البخاري ُب صحيحو عن ابن مسعود قاؿ: قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو: ))أنا 
فرطكم على ا٢بوض لّبفعن إرّل رجاؿ منكم حٌب إذا أىويت ألناو٥بم اختلجوا دوين، 

 فأقوؿ: أي رب أصحايب، فيقاؿ: ال تدري ما أحدثوا بعدؾ((.
صلى اهلل عليو وآلو يقوؿ:  وأخرج ُب صحيحو عن سهل بن سعد قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل

))أنا فرطكم على ا٢بوض من ورد شرب منو، ومن شرب منو دل يضمأ بعده أبداً، لّبدّف 
 علّي أقواـ أعرفهم ويعرفونِب ٍب ٰباؿ بيِب وبينهم((.

: فسمعِب النعماف بن عياش وأنا أحدثهم ىذا فقاؿ: ىكذا ٠بعت سهبًل؟  قاؿ أبو حاـز
على أيب سعيد ا٣بدري لسمعتو يزيد فيو: قاؿ: ))إهنم مِب، فقلت: نعم، قاؿ: وأنا أشهد 

 فيقاؿ: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدؾ فأقوؿ سحقاً سحقاً ٤بن بدؿ بعدي((.

وأخرج ابن عساكر عن أيب الدرداء مثلو وابن عبد الرب وأٞبد ُب ا٤بسند عن أـ سلمة معناه 
ّب وأبو نصر ُب اإلبانة عن ابن عباس بتعبّب يسّب، وأخرج أٞبد ُب ا٤بسند والطرباين ُب الكب

مثلو، وأخرج أبو داود الطيالسي وأٞبد ُب ا٤بسند وعبد بن ٞبيد وأبو يعلى وا٢باكم ُب 
ا٤بستدرؾ وابن أيب شيبة عن أيب سعيد عن النيب صلى اهلل عليو وآلو أنو قاؿ رل: ))ما باؿ 

صولة ُب الدنيا واآلخرة، أال أقواـ يزعموف أف رٞبي ال ينفع، والذي نفسي بيده إف رٞبي ٤بو 



وإين فرطكم أيها الناس على ا٢بوض، أال وسيجيء أقواـ يـو القيامة فيقوؿ القائل منهم: 
أنا فبلف بن فبلف، فأقوؿ: أما النسب فقد عرفت ولكنكم ارتددًب ورجعتم القهقرى((. ا 

 . ى
على الصحابة من  على أف لقائل أف يقوؿ ُب معاوية وأصحابو: إهنم دل يدخلوا ُب الثناء

جهة عمـو وال خصوص، أما كوهنم من األنصار فمعلـو بطبلنو ضرورة، وأما كوهنم من 
 ا٤بهاجرين فكذلك؛ لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو: ))ال ىجرة بعد الفتح((.

 فإف قيل: إف عمرا وا٤بغّبة من ا٤بهاجرين األولْب.
ا عمرو فغلبو اإلسبلـ فأحب أف فا١بواب عليهم مأخوذ من قصة إسبلمهما، ٤باذا؟ أم

يبادره خوفاً ٩با كاف قدـ، وأما ا٤بغّبة فغدرتو مشهورة وفجرتو غّب مستورة، وقد ورد ُب حق 
معاوية وعمرا ما لفظو: أخرج الطرباين ُب الكبّب وابن عساكر عن شداد بن أوس عن 

العاص ٝبيعاً ففرقوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو أنو قاؿ: ))إذا رأيتم معاوية وعمرو بن 
 . بينهما فو اهلل ما اجتمعا إال على غدر((. ا ى

وأخرج أٞبد ُب مسنده وأبو يعلى عن أيب برزة قاؿ: كنا مع النيب صلى اهلل عليو وآلو فسمع 
صوت غناء فقاؿ: ))انظروا ما ىذا(( فصعدت فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغنياف، 

وآلو، فقاؿ: ))اللهم اركسهما ُب الفتنة ركساً، اللهم  فجئت فأخربت النيب صلى اهلل عليو
 دعهما ُب النار دعا((. وأخرجو الطرباين ُب الكبّب عن ابن عباس ٗبثل ىذا. انتهى.

وأخرج الزبّب بن بكار ُب )الوفيات( عن ا٤بطرؼ بن ا٤بغّبة بن شعبة قاؿ: دخلت مع أيب 
رّل ويذكر معاوية وعقلو ويعجب ٗبا على معاوية فكاف أيب يأتيو فيتحدث معو ٍب ينصرؼ إ

يرى منو، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيتو مغتماً فانتظرتو ساعة وظننت أنو 
ألمر حدث فينا، فقلت: ما رل أراؾ مغتماً منذ الليلة؟ فقاؿ: يا بِب جئت من عند أكفر 

نا يا أمّب الناس وأخبثهم، قلت: وما ذاؾ؟ قاؿ: قلت وقد خلوت بو: إنك قد بلغت س
ا٤بؤمنْب فلو أظهرت عداًل وبسطت خّباً فقد كربت، ولو نظرت إذل إخوتك من بِب ىاشم 



فوصلت أرحامهم فو اهلل ما عندىم اليـو شيء ٚبافو، وإف ذلك ٩با يبقى لك ذكره وثوابو، 
فقاؿ: ىيهات ىيهات أي ذكر أرجو بقاه؟ ملك أخو تيم فعدؿ وفعل ما فعل، فما عدا 

لك ذكره، إال أف يقوؿ قائل أبو بكر، ٍب ملك أخو عدي فاجتهد ومشر أف ىلك حٌب ى
عشر سنْب فما عدا أف ىلك حٌب ىلك ذكره، إال أف يقوؿ قائل: عمر، وإف ابن أيب  

كبشة ليصاح بو كل يـو ٟبس مرات أشهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو فأي 
 . واهلل إال دفنا. ا ىعمل يبقى وأي ذكر يدـو بعد ىذا ال أباً لك ال 

قلت: الزبّب بن بكار ىذا ىو قاضي مكة وىو مشهور ُب احملدثْب ومن رواة الصحيح وغّب 
متهم على معاوية لعدالتو وفضلو مع أف ُب آؿ الزبّب ا٫برافاً عن علي عليو السبلـ وأىل 

 بيتو.
صلى اهلل  قلت: واألثر لو شاىد من جواب معاوية على األنصار واستخفافو برسوؿ اهلل

عليو وآلو وأفعالو تدؿ على صحة ىذه الرواية من استلحاقو زياد وغّبىا من البوائق ا٤بخرجة 
عن اإلسبلـ، وكقتلة حجرا وأصحابو، وإخافة ا٢برمْب، وغّب ذلك كثّب، وكفاه لعن علي 
مره بن أيب طالب عليو الصبلة والسبلـ على ا٤بنابر معاندة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وأ

 لعمالو بذلك.

روي أف ا٤بغّبة ػ عاملو على الكوفة ػ قاؿ لصعصعة بن صوحاف وىو من أصحاب علي 
عليو السبلـ ٤با بلغو أنو يذكر عليا وتفضيلو: إياؾ أف يبلغِب عنك أنك تغتاب عثماف، 

وإياؾ أف يبلغِب أنك تظهر شيئاً من فضل علي فإننا أعلم بذلك منك، ولكن ىذا 
، وقد أخذنا بإظهار عيبو للناس فنحن ندع شيئاً كثّباً ٩با أمرنا بو ونذكر السلطاف قد ظهر

الشيء الذي ال ٪بد منو بداً ندفع ىؤالء القـو عن أنفسنا، فإف كنت ذاكرا فضلو فاذكره 
بينك وبْب أصحابك ُب منازلكم سراً، وأما عبلنية ُب ا٤بسجد فإف ىذا ال ٰبتملو ا٣بليفة 

 لنا. انتهى من الكامل.
ىذا وال ٱبفى أنو قد ورد أحاديث تدؿ على خّبية بقية األمة على الصحابة ومساواهتم ُب 



ا٣بّبية، فمن ذلك حديث: ))مثل أمٍب كا٤بطر ال يدرى أولو خّب أو آخره(( أخرجو 
 الَبمذي وابن حباف وصححو.

وحديث ابن أيب شيبة من حديث عبد الرٞبن بن جبّب بإسناد حسن قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو: ))ليدركن ا٤بسيح أقواماً إهنم ٤بثلكم أو خّبكم ثبلثاً ولن ٱبزي اهلل أمة 

 أنا أو٥با وا٤بسيح آخرىا((.
وما روى أٞبد والطرباين من حديث أيب ٝبعة األنصاري قاؿ: قاؿ أبو عبيدة: يا رسوؿ اهلل 

آلو: ))قـو يكونوف من أحد خّب منا؟ أسلمنا معك، وجاىدنا معك، قاؿ صلى اهلل عليو و 
 بعدكم يؤمنوف يب ودل يروين((. صححو ا٢باكم.

وأخرج البخاري ُب كتاب خلق األفعاؿ من حديث أيب ٝبعة أيضاً ولفظو: كنا مع رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا: يا رسوؿ اهلل ىل من أحد 

اؿ: ))وما ٲبنعكم من ذلك ورسوؿ اهلل بْب أظهركم أعظم منا أجراً؟ آمنا بك واتبعناؾ، ق
يأتيكم بالوحي من السماء، بل قـو يأتوف من بعدكم يأتيهم كتاب بْب لوحْب فيؤمنوف بو 

 ويعملوف ٗبا فيو أولئك أعظم منكم أجراً((.
وأخرج الَبمذي من حديث أيب ثعلبة معناه، ومثلو أخرج أبو داود الطيالسي عن عمر 

 لك تركناه اختصاراً.مرفوعاً وغّب ذ
 

ًب ما استدركت على ا١بزء األوؿ وا٢بمد هلل وصلى اهلل وسلم على سيدنا ٧بمد وآلو 
 وصحبو الراشدين والتابعْب ٥بم بإحساف إذل يـو الدين

 ا٤بتيسر على ما ُب ا١بزء الثاين من )الروض الباسم(
 ]مدخل[

ة، ٍب هتجْب العوض على علم ابتدأ بالرد على ا٤بَبسل ُب وصفو ا٤بعتزلة بكماؿ ا٤بعرف
ا٢بقائق و٩بارسة علم الكبلـ زاعماً أف الصحابة دل يقع منهم شيء من ذلك، ولقد أٮبِب 



ىذا ]الدعاء[ ا٤بموه إذل ا١بهل القبيح، وأي قبح أعظم من اإلخبلؿ ٗبعرفة اهلل سبحانو مع 
واـ، ووسوس أف الشيطاف مبلـز ٥بذا اإلنساف غّب منفك عنو البتة، فكم أغوى من األع

للرؤساء واألعبلـ، ومن زعم أف الصحابة دل يغوصوا ]ُب[ دقائقو فقد جهل معاين القرآف، 
ىل ابتدأ القرآف بغّب ذكر ا٤بخلوقات الدالة على قدًن الذات وقياس األخرى على األوذل 

من  [، وعدد ما يستحق2وخطاب العقبلء بقولو: }فَاْعَتربُوا يَا أُورل األَْبَصاِر{]ا٢بشر:
[، }الَ ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر 11الصفات، ٍب عقبها بقولو تعاذل: }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{]الشورى:

[، ٍب بْب ذلك الرسوؿ صلى اهلل 103َوُىَو يُْدرُِؾ األَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف ا٣ْبَِبُّب{]األنعاـ:
 عليو وآلو.

، أبرز أمّب ا٤بؤمنْب علي عليو و٤با اتسع نطاؽ العلـو وطلب العجم والعرب منطوق و وا٤بفهـو
الصبلة والسبلـ ٥بم أساليب آّادلة وٙبرير الدليلْب من العقل والنقل ُب أثناء خطبو ُب 

ا٤بدينة والعراؽ، وقاـ بضده الطاغية بالشاـ، فقرر ا١برب من غّب احتشاـ، ونفث ٗبا ألقاه 
ليو رؤساء من األنصار وغّبىم من على لسانو إبليس اللعْب، فتلقفها عنو ا١بهلة ورد ع

ا٤بسلمْب يعرؼ ذلك من طالع التواريخ وعلم منشأ فتنة اإلسبلـ، ٍب قيض إبليس ٗبهواة 
العراؽ آؿ أيب موسى األشعري فمنهم من حكم بغّب ما أنزؿ اهلل سبحانو، ومنهم الشاىد 

أعِب بذلك -على حجر ا٣بّب، ومنهم القائم مع األموية، ومنهم ٧بيي ا٤بهاوي والفًب 
آّوز لتكليف ما ال يطاؽ، وا٤بموه على األوىاـ سفهاء  -خليفة إبليس ا٤بدعو بأيب ا٢بسن

الشاـ والعراؽ، فلو دل يكن الغوص على ا٢بقائق مطلوباً لكاف بعثة الرسل كافية لتبيْب 
 الفقو ال غّب، ىل معظم ما ُب القرآف إال مسائل العدؿ والتوحيد.

 ء ُب كتب الكبلـ غّب أسلوب القرآف.فإف قلت: أسلوب العلما
 قلت: وأىن للبشر أف يشابو كبلمهم كبلـ عظيم القوى والقدر.

ثانياً: خاطب اهلل أىل اللساف ٗبا يعقلوف فلو خاطبهم ّٔذي التحاوير ألىل الكبلـ 
 لتعسرت على بعضهم.



 فإف قلت: ىل عرفوا ما حرر ُب كتب الكبلـ؟
ا٢بقائق، والقرآف قد مشل ٝبيع الدقائق، قاؿ  قلت: علماؤىم معروفوف بالغوص على

[، وعرفوه بأدىن تعريف ٤بعرفتهم 38سبحانو: }َما فَػرَّْطَنا ُب اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء{]األنعاـ:
 بلغتهم وإ٭با تعسر علينا وعلى العجم ٤با تغّب من اللساف فارتطمنا ُب اللحن أي ارتطاـ.

سل النيب صلى اهلل عليو وآلو إذل من مشلو وىنا سؤاؿ لطيف وىو: إف اهلل سبحانو أر 
التكليف ومنهم من ال يستقر إٲبانو بالبديهة أو بأدىن عارض إما ١بمود فطنو أو لكثرة 

 توارد الشكوؾ عليو إال ٗبعرفة علم الكبلـ.

فإف قلتم: ال ٯبب عليو ذلك؛ إذ ليس ُب القرآف، لـز منو عدـ وجوب استقرار اإلٲباف أو 
[، 89اؽ ورد آية من القرآف، قاؿ تعاذل: }تِبػَْيانًا ِلُكلّْ َشْيٍء{]النحل:تكليف ما ال يط

[، }اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم 38}َما فَػرَّْطَنا ُب اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء{]األنعاـ:
 [ أو الثاين10[، }َأُب اللَِّو َشكّّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأَلْرِض{]إبراىيم:3ِديَنُكْم{]ا٤بائدة:

 وىو ا٤بطلوب.
وكم قرر اإلماـ ػ رٞبو اهلل ػ أف أىل كل فن حجة على غّبىم فلم خرج عما قرر ُب علم 

)ابن  الكبلـ مع تسليمو لقصور أىل ٫بلتو عن ذلك، فإذا أراد مكابرة ا٤بعتزلة أتى ب
ا٣بطيب( و)الغزارل( و)النووي( وغّبىم من األشاعرة، وخبأ أصحابو ُب زوايا ا١برح 

 وتعديل الفجرة من ا٤بوارؽ والنواصب والقاسطْب. للمؤمنْب
 

 ]العلم وا٥بداية[
]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل تعاذل ػ: وإف كانت العقائد الٍب ال تدرؾ إال با٤بمارسة وىي قوؿ 

 . شيخكم: إف اهلل ال يعلم من نفسو إال ما يعلموف. ا ى
ّٔا أحد من متكلمي الزيدية ]ا٤بؤلف[ قلت: ىذه الكلمة رويت عن أيب ىاشم ودل يقل 

وا٤بعتزلة فكيف أطلق الرواية عن الشيوخ، فإف أراد بذلك تعظيم أيب ىاشم نقض أصلو، 



وإف أراد الظاىر وذلك نسبة ا١بمع من اإلضافة إذل ضمّب ا١بمع فغلط فاحش يعرفو من 
 ىو أقل معرفة منو.

 عن تكليفنا بغّب ا٢بق فما ىذا ودل يقصد أبو ىاشم إال اإلخبار عن رسوخ يقينو وتنزيو اهلل
عرفناه من صفاتو سبحانو من داللة الدليل القطعي فهو على ما ىو عليو للتكليف بو واهلل 
ال يكلف بغّب ا٢بق ولكن ا١باىل ٤بقاصد العلماء ٱبرج كبلمهم ٨برج البشاعة ومن جهل 

 شيئاً عاداه.
 ية أحد من ا٤بذنبْب.]ابن الوزير[ قاؿ: وقو٥بم: إف اهلل تعاذل ال يقدر على ىدا

]ا٤بؤلف[ قلت: األوذل أف ينسب ىذا الكبلـ إذل من يقوؿ: إف علم اهلل سابق سايق 
وذلك أنو إذا علم أف إنساناً مثبلً كافر دل يتأت منو ىدايتو لئبل ينكشف علمو جهبًل، 

ومن قاؿ: إنو خلق بعضهم للنار مكتوب عليهم الشقاء، وىم أىل ٫بلتك، أما أصحابنا 
تربءوا من ىذا وقالوا: لو أراد اهلل ا٥بداية القسرية لفعل سبحانو لكنو خبلىم ٨بتارين فقد 

٦بازين بأعما٥بم ومثابْب على حسناهتم فانظر لقو٥بم عند قولو تعاذل: }َوَىَديْػَناُه 
[ وغّب ذلك من 17[، وقولو: }َوأَمَّا َٜبُوُد فَػَهَديْػَناُىْم{]فصلت:10النَّْجَدْيِن{]البلد:

 م.نصوصه
]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: وقو٥بم: إف اهلل دل ٱبلق شيئاً على ا٢بقيقة قط ألف األشياء 

ثابتة فيما دل يزؿ َوَتْذويت الذات ٧باؿ وإ٭با الذي ىو فعل اهلل اكتساب الذوات الثابتة ُب 
 القدـ صفة الوجود وليس هلل عندىم فعل إال صفة الوجود لكن صفة الوجود عندىم وسائر

الصفات ليست بشيء فحصل من ىذا أف اهلل تعاذل دل ٱبلق شيئاً قط وإ٭با يقاؿ: إنو 
 خالق كل شيء ٦بازاً. انتهى.

]ا٤بؤلف[ قلت: ىذا الكبلـ ليس ألصحابنا وشيوخنا وإ٭با ىو يلـز األمورية وىذا ظاىر  
ر ألف كبلـ ابن الراوندي، مع أف ىذا عْب كبلـ أىل السنة من أف القدرة موجبة للمقدو 

 اهلل سبحانو قادر ُب األزؿ اتفاقاً فلـز مقارنة القدرة للمقدور ُب األزؿ.



ىذا واعلم أهنم قد حكوا اتفاؽ أىل اإلسبلـ على حدوث العادل ٝبيعو، والذوات منو، فبل 
يلزمهم قدمها بل قدرة اهلل شاملة للذوات وغّبىا من ا٤بتعلقات، ألهنم قد صرحوا ٕبدوث 

جود عرض ال كما قاؿ: إف صفة الوجود ليست بشيء، وُب ىذه ا١بسم واكتساب الو 
ا٤بسألة غموض من القوؿ لتعلق القدرة با٤بقدور مع وجود كوف الصيغة ال تقتضي إطبلؽ 

 ا٣بلق إال على من قد خلق فيقاؿ قولنا خالق ىو من يصح منو ا٣بلق.
س مرادىم ثبوهتا إال قاؿ اإلماـ الناصر ا٢بسن بن علي بن داود ا٤بؤيدي عليو السبلـ : لي

 تصورىا للعادل ّٔا ورد.

أما علم اهلل سبحانو فليس يتصور ورداهنا عبارة عما ٯبب لو ال ٗبعُب التخيل والتمثيل ُب 
 الذىن، وعلى ىذا فا٣ببلؼ لفظي إف شاء اهلل.

أما أصحابنا وأبو ىاشم فقد صرحوا بأنو خالق حقيقة، وقاؿ ا١بمهور: إنو ٦باز ُب حقو 
 دـ حصوؿ معناه ا٤بشتق وىو ا٣بلق والفتقاره إذل القرينة.تعاذل لع

أقوؿ: فهذا ليس موضع الرد وال ٱبفى أنو ٝبع مسألتْب متباينتْب فوقع التخليط؛ ألف قدـ 
الذوات عند القائل بو متعلق بالقدرة والوجود إبرازىا ا٤بقدور خارجاً، وىل إطبلؽ لفظة 

 ى أو إحداٮبا فرع لؤلخرى.خالق ٗبعُب آّاز أو ا٢بقيقة مسألة أخر 
]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: وقو٥بم: إف اهلل غّب قادر على إعداـ األلواف كلها، وكذلك 
 الطعـو فبل يقدر على قلب األسود أغرب ألنو إ٭با يزيل الصفة بواسطة طرو ضدىا عليو.

باقية، وقاؿ  ]ا٤بؤلف[ وا١بواب: أهنا مسألة خبلفية، فذىبت البصرية إذل أف األلواف
البلخي: ال لؤلوؿ استمراره ما دل يطرو الضد، وقالوا: كلما ينتفي من غّب ضد أو ما ٯبري 

 ٦براه كالصوت فليس باقياً، والعكس باؽ.
قاؿ أبو علي: الباقي ما يستمر أوقاتاً وما ال فبل، كالصوت، ومن ىنا يعرؼ أف مقصدىم 

 بالبقاء االستمرار حيناً ما، ال مطلقا.
قولو: بواسطة طرو الضد، فلو قيل: إنا ٦بمعوف على أف ضد الوجود ىو العدـ  فأما



والعكس للـز القوؿ إنو إ٭با يزيل الصفة بواسطة طروء الضد أوذل وىو ا٤بطلوب، مع أهنم دل 
 ينصوا إال عليو فقد تتبعنا أقوا٥بم فلم ٪بد فيها ما رماىم بو ولكن كما قيل:

 ولكن عْب السخط تبدي ا٤بساويا
ومن تطلب عثرات العلماء وجد لعدـ العصمة }َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغّْبِ اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو 

 [.82اْخِتبلَفًا َكِثّبًا{]النساء:
]ابن الوزير[ قاؿ: وقو٥بم: إف اهلل تعاذل يريد بإرادة ٧بدثة موجودة على حده وجود عرض 

ه وال داخل ُب العادل وال خارج منو. مستقل بنفسو غّب حاؿ ُب ذاتو تعاذل وال ُب غّب 
 انتهى.

]ا٤بؤلف[ قلت: ىذا كبلـ ١بمهور ا٤بعتزلة لكنهم دل يصرحوا با٢بدوث إال أنو يلـز من 
 قو٥بم مقارنة للمراد.

فأما قو٥بم: غّب داخل ُب العادل، فيمكن أف يريدوا بذلك اإلرادة الٍب ٗبعُب العلم، فقد نص 
ي علمو، وقو٥بم: وال خارج منو ٗبعُب ا٤بقدور الذي ىو منو، بعضهم على أف إرادتو تعاذل ى

ىذا وقد استدلوا على أف ا٤بتقدـ عـز وىو مستحيل على اهلل، وزعم األشعرية والكبلبية أهنا 
قدٲبة، وُب ا٤بسألة إٔباث ليس ىذا موضع إيرادىا؛ ألنو دل يستدؿ وإ٭با أخرجها ٨برج 

 التهجْب.
 ػ: وإف أوؿ الواجبات النظر ُب اهلل، وإف النظر فيو ال يتم إال ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل

بالشك فيو، فوجب الشك ُب اهلل، بل كاف أوؿ الواجبات؛ ألف ما ال يتم الواجب إال بو 
ٯبب كوجوبو ٕبيث ٰبصل الثواب على الشك ُب اهلل والعقاب على تركو ويستمر وجوب 

سبحانو؛ ألنو عندىم ُب تلك ا٢باؿ ال يؤمن الشك ُب مهلة النظر ويقبح فيها تعظيم اهلل 
أف ال يستحق التعظيم فيحـر فيها لذلك الصبلة وسائر العبادات وٙبل ٝبيع احملرمات 

 . بالشرعيات. ا ى
]ا٤بؤلف[ قلت: اعلم رٞبك اهلل أف اإلماـ ىنا دل يتحاش عن البهت مع علمو بقبح ذلك 



عدـ تصور وقوعو من عاقل، دع عنك وإف مثل أورل النهى ال يقوؿ ٗبثل ىذا القوؿ؛ ل
٫بارير األئمة وساداهتا، وميادين ا٢بكم وٕبور العلم وأىلتها، فنقوؿ: أما وجوب النظر من 

 حيث ىو فيدؿ عليو ا٤بعقوؿ وا٤بنقوؿ.
أما األوؿ فهو أنو ليس تقليد البعض أوذل من تقليد الباقي، فإما أف ٯبوز تقليد الكل 

أنو ٯبب تقليد البعض دوف البعض فيلـز أف يصّب الرجل مكلفاً  فيلزمنا تقليد الكفار، وإما
بتقليد قـو دوف آخرين من دوف حجة، وإما أف ال ٯبوز التقليد أصبلً وىو ا٤بطلوب، فإذا 

 بطل التقليد دل يبق طريق إذل معرفة اهلل إال طريقة النظر إال أف يقولوا: إف ا٤بعرفة غّب واجبة.

[ 24وا٤بنقوؿ فقد أمر اهلل سبحانو عباده بالنظر فقاؿ: }أََفبلَ يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف{]٧بمد:
[، }َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ُب اآلفَاِؽ َوُب 17}أََفبلَ يَػْنظُُروَف ِإذَل اإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت{]الغاشية:

ُقُصَها ِمْن أَْطرَاِفَها{]الرعد: [ }أَودََلْ يَػَرْوا أَنَّا نَْأٌب 53أَنْػُفِسِهْم{]فصلت: [ 41اأَلْرَض نَػنػْ
[ }أَودََلْ يَنظُُروا ُب َمَلُكوِت 101}ُقِل اْنظُُروا َماَذا ُب السََّماَواِت َواأَلْرِض{]يونس:

[ وما أدى معُب ذلك، كما ذكر التفكر ُب معرض 185السََّماَواِت َواأَلْرِض{]األعراؼ:
[ }ِإفَّ ُب َذِلَك َلِعبػَْرًة 21َذِلَك َلذِْكَرى أُلْورل األَْلَباِب{] الزمر:ا٤بدح قاؿ تعاذل: }ِإفَّ ُب 

[ مع ذـ 54[ }ِإفَّ ُب َذِلَك الَيَاٍت أُلْورل النػَُّهى{]طو:13أُلْورل األَْبَصاِر{]آؿ عمراف:
ٲَبُرُّوَف َعَليػَْها َوُىْم  ا٤بتغافل عن النظر، قاؿ سبحانو: }وََكأَيّْْن ِمْن آيٍَة ُب السََّماَواِت َواأَلْرضِ 

[ ومثلو ما ورد ُب 46[، }٥َبُْم قُػُلوٌب يَػْعِقُلوَف َِّٔا{]ا٢بج:105َعنػَْها ُمْعرُِضوَف{]يوسف:
ذـ التقليد فقاؿ حاكياً عن الكفار: }إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوإِنَّا َعَلى آثَارِِىْم 

[ وقاؿ: 21ْل نَػتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِو آبَاَءنَا{]لقماف:[، وقاؿ: }بَ 23ُمْقَتُدوَف{]الزخرؼ:
[ وقاؿ: }ِإْف َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آ٥ِبَِتَنا َلْوالَ أَْف 74}َبْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا َكَذِلَك يَػْفَعُلوَف{]الشعراء:

ْرُٝبَنََّك َواْىُجْرين [ وقاؿ عن والد إبراىيم: }لَِئْن دَلْ تَنتَ 42َصبَػْرنَا َعَليػَْها{]الفرقاف: ََ ِو اَل
[، فكل ىذا يدؿ على وجوب النظر واالستدالؿ والتفكر وذـ التقليد فمن 46َمِليِّا{]مرًن:

 دعا إذل النظر واالستدالؿ كاف موافقاً للقرآف وسائر الكتب ا٤بنزلة وٝبيع األنبياء ا٤برسلة.



 وأما قولو: إنو يلـز ُب النظر الشك فمردود من وجهْب:
 وؿ: أنا دل نوجب النظر على العارؼ؛ ألف ٙبصيل ا٢باصل ٧باؿ.األ

 الثاين: أنو ليس األمر بالنظر أمر بالشك وال يستلزمو.
أما األوؿ فؤلف األمر بالكيفية ليس ىو األمر با٤بكيف فضبلً عن غّبه، وأما ال يستلزمو 

 فؤلنو ليس من مقدماتو وغّب ٩بتنع بدونو.
تهم ّٔذه الفاقرة من غّب بياف وال مأخذ ولو دؽ مسلكو إال إذا تأملت ذلك عرفت أنو ّٔ

٦برد الكذب ورمي الغافل ٗبحض الباطل، ىذا وقد ٛبسك القائل بعدـ وجوب النظر 
 بشبو، منها:

 ]األوذل[: أف النظر ال يفيد العلم.
 الثانية: أف النظر ا٤بفيد للعلم غّب مقدور لنا.

 نا ال نأمن عاقبتو.الثالثة: أنو ال ٯبوز اإلقداـ عليو؛ أل
 الرابعة: أف النيب صلى اهلل عليو وآلو دل يأمر بو.

 ا٣بامسة: أنو بدعة.
وقد احتجوا على ىذه الشبو ]ٕبجج[ تركنا نقلها ألهنا تظهر ُب تأمل ا١بواب ا١بملي 

 فنقوؿ:
ا١بواب عن ىذه الشبو الٍب ٛبسكوا ّٔا ُب أف النظر ال يفيد العلم فهي فاسدة؛ ألف الشبو 

 ٍب ذكروىا ليست ضرورية بل نظرية فهم أبطلوا كل النظر ببعض أنواعو وىو متناقض.ال
وأما الشبو ُب أف النظر غّب مقدور فهي فاسدة؛ ألهنم ٦بازوف ُب استخراج تلك الشبو 

 فبطل قو٥بم أهنا ليست اختيارية.
نو يلزمهم أف وأما الشبو الٍب ٛبسكوا ّٔا ُب أف التعويل عليو قبيح فهي متناقضة أيضاً؛ أل

 يكوف إيرادىم ٥بذه الشبو قبيحاً.
وأما الشبو ُب أف النيب صلى اهلل عليو وآلو دل يأمر بو فذلك باطل؛ ألنا قد بينا أف األنبياء 



 بأسرىم ما جاؤا إال باألمر بالنظر واالستدالؿ.
ا١بدؿ  [ فهو ٧بموؿ على58وأما قولو تعاذل: }َما َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَداًل{]الزخرؼ:

 [.125بالباطل لتأتلف اآليات ىذه، وقولو: }َوَجاِد٥ْبُْم بِالٍَِّب ِىَي َأْحَسُن{]النحل:
[ فا١بواب: 68وأما قولو: }َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن ٱَبُوُضوَف ُب آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعنػُْهْم{]األنعاـ:

 إف ا٣بوض ىنا ىو التعنت واللجاج ال النظر.
 عليو وآلو: ))تفكروا ُب ا٣بلق(( فذاؾ إرشاد لعباده طريق معرفة ا٣بالق وأما قولو صلى اهلل

 وىو ا٤بطلوب مع أف فيو األمر بالتفكر.

وأما قولكم: أنو صلى اهلل عليو وآلو أمرنا بدين العجائز فإف صح فليس ا٤براد منها إال 
 تفويض األمور كلها إذل اهلل سبحانو واالعتماد ُب كل األمور عليو.

قولكم: أنو صلى اهلل عليو وآلو قاؿ: ))إذا ذكر القدر فامسكوا((. فضعيف؛ ألف  وأما
النهي ا١بزئي ال يفيد النهي الكلي وألنو قد علم اهلل أنكم تقولوف إنو قدر عليكم ا٤بعاصي 

 فنهاكم عن قوؿ القدرية.
لكنو ال وأما اإلٝباع فنقوؿ: إف عنيتم أف الصحابة دل يستعملوا ألفاظ ا٤بتكلمْب فمسلم 

يلـز منو القدح ُب الكبلـ، كما أهنم دل يستعملوا ألفاظ الفقهاء وال ألفاظ احملدثْب 
واصطبلحاهتم ُب طرؽ األخبار، وإف عنيتم أهنم ما عرفوا اهلل بالدليل فبئس ما قلتم أو 

أَنَا  عرفوه إ٥باماً فَِلَم تكلف النيب صلى اهلل عليو وآلو ُدعاىم، واهلل تعاذل يقوؿ عنو: }َوَما
 [ وأما تشديد السلف على الكبلـ فإف صح فعلى أىل البدعة.86ِمَن اْلُمَتَكلِّْفَْب{]ص:

 
 ]التحسْب والتقبيح العقلياف[

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: وقو٥بم: إف ٝبيع الواجبات وجبت ألنفسها وٝبيع احملرمات  
تار ُب التحليل والتحرًن وإ٭با كذلك من غّب إٯباب موجب وال ٙبرًن ٧بـر وأف اهلل غّب ٨ب

 ىو حاكي فقط. انتهى.



]ا٤بؤلف[ ا١بواب: أقوؿ: دل أطلع على مأخذ ىذا اإللزاـ إال أف يكوف من قوؿ أيب القاسم 
البلخي واإلمامية وبعض الفقهاء أف القبيح يقبح لعينو فيلـز أف ا٢بسن ٰبسن لنفسو، وروى 

رعيات من العبادات و٫بوىا وجبت عقبلً  أبو مضر عن أىل البيت" أهنم يقولوف: إف الش
كالعقليات سواء، والسمع إ٭با كاف شرطاً لؤلداء ال للوجوب، قاؿ الشرُب: وىو معُب كوهنا 

 وجبت شكراً. انتهى.
قلت: واعلم أف قولنا بوجوب شكر ا٤بنعم عقبلً وأف األعماؿ من اإلٲباف الذي ىو معُب 

وامتثاؿ أوامر الشارع  -أعِب ٝبلتها-ية عقبلً الشكر ىو معُب قولنا وجبت التكاليف الشرع
والشرع قرر ما عند العقل وبْب كيفية مراد اهلل تعاذل من شكره وذلك ظاىر ٣بلقو العباد 

 على فطرة اإلسبلـ.

بيانو أف نقوؿ: من لطم صبياً فتلك اللطمة تدؿ بنفسها على التنزيل على وجود البارئ 
١بزاء ووجود النيب، أما وجود الصانع ا٤بختار فؤلف ا٤بختار ووجوب الواجبات وعلى دار ا

الصيب إذا لطم يتأدل ويقوؿ: من الذي ضربِب وما ذاؾ إال أف شهادة فطرتو تدؿ على أف 
اللطمة ٤با حدثت بعد عدمها وجب أف يكوف حدوثها ألجل فاعل فعلها وألجل ٨بتار 

لك ا٢بادث مع قلتو أدخلها ُب الوجود فلما شهدت بذلك الفطرة األصلية بافتقار ذ
 وحقارتو إذل الفاعل فبأف تشهد بافتقار ٝبيع حوادث العادل إذل الفاعل كاف أوذل.

وأما وجوب التكليف فؤلف ذلك الصيب ينادي ويصيح ويقوؿ: دِلَ ضربِب ذلك الضارب؟ 
وىذا يدؿ على أف فطرتو شهدت بأف األفعاؿ اإلنسانية داخلة ٙبت األمر والنهي ومندرجة 

 كليف وأف اإلنساف دل ٱبلق مفوضاً وال سدًى.ٙبت الت
وأما وجوب دار ا١بزاء فهو أف ذلك الصيب يطلب ا١بزاء على تلك اللطمة وما داـ ٲبكنو 
طلب ذلك ا١بزاء فإنو ال يَبكو، فلما شهدت الفطرة األصلية بوجوب ا١بزاء على ذلك 

 أوذل. العمل القليل فبأف تشهد على وجوب ا١بزاء على ٝبيع األعماؿ كاف
وأما على وجوب النبوة فؤلف ا٤بكلفْب ٰبتاجوف إذل مبْب يبْب ٥بم أف العقوبة الواجبة على 



ذلك القدر من ا١بناية كم ىي فبل معُب للنيب إال اإلنساف الذي يقدر ىذه األمور ويبْب 
٥بم ىذه األحكاـ فثبت أف فطرة العقل حاكمة بوجوب ما ذكرنا وجوباً ال ينفك عن 

 ل، فافهم.معرفتو عاق

وأما قولو: إف اهلل حاكي .. إذل آخر كبلمو، فيلزمو أنو حاكي ُب األصوليات أيضاً؛ ألف 
الشرع يُوافق مع العقل على ذلك، بل كل ما وافق العقل والشرع من ا٤بسائل فيلـز منها أف 

ح اهلل حاكي، أما ٫بن فنقوؿ: إف اهلل سبحانو خلق العقل حجة علينا ٭بيز بو ا٢بسن والقبي
وفطرنا على معرفة وجوب شكره بواسطة النظر وبّْب لنا على لساف أنبيائو كيفية الشكر 

تقريراً للواجب العقلي وبياناً للكيفية؛ ألف الشرع نفسو ال يوجب، بل أصل الوجوب من 
جهة الشارع كلو أما ما كاف من جهة العقل فقد تقدـ الدليل على وجوبو وأف اهلل خلقو 

أنتم توافقونا أيضاً على أف شكر ا٤بنعم واجب، وأما ما كاف طريقو الشرع على ىذه الفطرة و 
 فمسألتو اتفاقية.

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: وقو٥بم: إنو يقبح من اهلل أف يتفضل على أحد من خلقو 
بغفراف ذنب واحد وأنو ال يغفر إال ما وجب غفرانو وجوباً يقبح خبلفو حٌب لو زادت 

مثقاؿ حبة من خردؿ قبح من اهلل مسا٧بتو ُب ذلك ووجب على اهلل ٚبليده  سيئات ا٤بسلم
 ُب النّباف...إخل.

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: قد حكى اإلماـ القاسم عليو السبلـ ُب )األساس( ما لفظو: وٰبسن العفو 
عن العاصي وال ٯبب على األصح إف علم ارتداعو كالتائب اتفاقاً، وال ٰبسن العفو عنو 

 . م عدـ ارتداعو وفاقاً للبلخي وخبلفاً للبصرية. ا ىعقبلً إف عل
 قلت: واعلم أف مستند ا١بميع أمراف:

أحدٮبا: أف العفو عن العاصي إذا كاف يستلـز اإلغراء على ا٤بعاصي قبح واهلل تعاذل متنزه 
 عن فعل ما يستلـز القبح.

ُؿ اْلَقْوُؿ الثاين: كوف العفو خلفاً للوعيد وذلك ال ٯبوز على اهلل، قاؿ تعاذل : }َما يُػَبدَّ



[ اآلية، وغّبىا، وىذا ُب حق من أتى بكبّبة، أما الصغائر فبل، وإ٭با 29َلَديَّ...{]ؽ:
 نقوؿ عليهم ما دل يقولوه.

وأما قولو: إنو ال يغفر إال ما وجب عليو غفرانو فإ٭با أراد بذلك هتجْب كبلـ العدلية إما 
، أما معُب الوجوب عندىم فقد بينو ا٤بنصور جهبلً ٤بعُب لفظ الوجوب عندىم أو تعسفاً 

باهلل عليو السبلـ ُب )الشاُب( ٗبا معناه: إف معُب اإلٯباب على اهلل تعاذل اإلخبار بواجب 
حكمتو، ٗبعُب أف ا٢بكمة تقتضي ذلك ال اإلٯباب الذي ىو اإللزاـ؛ ألنو متفرع على علو 

 . منزلة ا٤بوجب على ا٤بوجب عليو. ا ى
بَػُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَف اللَُّو وقد ورد الشر  ع بذلك، قاؿ تعاذل: }َوَما َكاَف اللَُّو لِيُػَعذّْ

بَػُهْم َوُىْم َيْستَػْغِفُروَف{]األنفاؿ: [ وما روى معاذ عن النيب صلى اهلل عليو وآلو: 33ُمَعذّْ
ما حق العباد  ))إف حق اهلل على العباد أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئاً، يا معاذ، ىل تدري

على اهلل إذا فعلوا ذلك؟ قلت: اهلل ورسولو أعلم، قاؿ: أال يعذّٔم((. أخرجو الشيخاف ُب 
صحيحيهما، وقد ورد ُب ا٢بديث: ))إين حرمت الظلم على نفسي وجعلتو بينكم حراماً(( 
أخرجو مسلم ُب صحيحو، لكن ابن تيمية مسخ معُب ا٢بديث فقاؿ ُب شرحو ما معناه: 

سمى فعلو تعاذل ظلماً؛ ألنو قبيح واهلل يتعاذل عنو ولو فعل ما فعل؛ ألنو تصرؼ إنو ال ي
[ فلو 29ُب ملكو، وغفل أنو قد حـر الظلم على نفسو وقاؿ: }َوَما أَنَا ِبَظبلَّـٍ لِْلَعِبيِد{]ؽ:

 دل يكن تعاذل قادراً عليو ويتناوؿ أفعالو ٤با ٠باه ظلماً وحرمو على نفسو.
ألف الفعل ليس بظلم وإ٭با ىو من جهة الفاعل ٗبعُب تصور كونو ظلماً؛  ]ابن الوزير[ قاؿ:

ألف الفاعل اهلل تعاذل وذلك رد إذل أنو ال يكوف الظلم إال االعتبار الذي ٗبعُب الكسب 
 وتعجيز اهلل عن أف يعترب فعلو وليس أنو معترب باعتبار حادث، فتأمل لدؽ ا٤بأخذ.

عرب ٗبا تعرؼ وقد منعتم من تأويل القرآف وأوجبتم ]ا٤بؤلف[ وا١بواب: إنو قد خاطب ال
علينا األخذ بالظاىر وإجراء اآليات على حقائقها والعرب ال تعرؼ غّب ما تدين بو العدلية 
ُب ٝبيع مسائل الكبلـ من أف الفاعل العبد، وأف ُب األفعاؿ ما ىو ا٢بسن وما ىو القبيح، 



ّب ذلك، ٍب يقاؿ: ىل الظلم احملـر على وأف الظلم أخذؾ الغّب ٗبا دل يستحق .. إذل غ
العباد ىو غّب احملـر على اهلل أو ال؟ األوؿ باطل؛ ألنو دل يبْب، وا٤بقاـ مقاـ بياف؛ فتعْب 

الثاين، وإال لـز العبث ُب كبلـ ا٢بكيم، بل إنكار ا٢بكمة ُب أفعالو ومنكرىا منكر 
 للضرورة.

من دل يعرؼ اهلل تعاذل بأحد األدلة الٍب حرروىا ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : وقو٥بم: إف 
فهو جاىل باهلل كافر وىذا يستلـز تكفّب السواد األعظم من ا٤بسلمْب من األولْب واآلخرين 

 واألنصار وا٤بهاجرين...اخل.
]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ىذا آخر ما سرده من التهجْب وقصدنا رد رواية ا٣بطأ عن شيوخنا وقد 

 وجوب النظر.قدمنا بعض األدلة على 
أما قولو: يستلـز تكفّب السواد...اخل إما مع القوؿ بأف ا٤بولود يولد على الفطرة فبل يلـز 

ذلك البتة، وأما الصحابة فنقوؿ: ال ٱبلو إما أف يكوف إسبلمهم إ٥باماً أو عن نظر، األوؿ 
د الفينة وإتياهنم باطل وإال ٤با افتقر إذل بعثة الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو ودعاه ٥بم الفينة بع

با٤بعجزات فتعْب الثاين، ٍب ال ٱبلو إما أف تكوف األدلة الكبلمية احملررة عقلية وقرآنية أـ ال، 
إف كاف األوؿ فهو ا٤بطلوب، أو الثانية فكتبهم على ظهر البسيطة منادية بكذب من 

ناظرة وٙبرير ناكرىم ُب ذلك، ٍب إف العقلي ا٤بوالف وا٤بخالف ال يستقيم لو االستدالؿ وا٤ب
ا٤بقدمات والنتائج العلمية والعملية بدوف النظر فتعْب وجوبو وأف ا٤بخل بو على جرؼ ىار 

 واتبع ىواه بغّب علم وال ىدى وال كتاب منّب.
 أما من قاؿ: إف الدليل كاؼ من السمع وأف العقل غّب حجة.

صحة النظر فا١بواب عليو: أف معرفة ا٢بق من السمع متوقف على النظر ُب صحتو و 
متوقفة على السمع فلـز الدور وىو باطل مع أنا ال ٭بنع حصوؿ ا٤بعرفة من دوف نظر 

ففضل اهلل واسع وال يعجزه شيء فقد يلهم بعض عباده ا٤بعرفة وما ذلك على اهلل بعزيز، 
 وتفصيل البحث ُب مواضعو وسيأٌب مزيد بياف.



 
 ]أفعاؿ العباد والكسب واالختيار[

ػ رٞبو اهلل ػ : الوىم الثالث عشر: أراد ا٤بعَبض أف ٰبتج على أف األشعرية  ]ابن الوزير[ قاؿ
وأىل ا٢بديث كفار تصريح إلنكارىم ما ىو معلـو ضرورة من الدين ذكر أشياء منها زعم 

 أهنم ينكروف أف لنا أفعاالً وتصرفات.
...إذل وا١بواب: إف ىذا ٦برد دعوى عليهم من غّب بينة بل ّٔت ٥بم ومصادمة لنصوصهم

أف قاؿ: الفرقة األوذل منهم ىم ا١بربية ا٣بلص وىم الذين يقولوف: ال تأثّب لقدرة العبد ُب 
الفعل وال ُب صفة من صفاتو بل اهلل ٱبلق الفعل بقدرتو وٱبلق للعبد قدرة متعلقة بفعلو 
تباعو مقارنة ُب حدوثها ٢بدوثها غّب متقدمة عليو وال مؤثرة فيو البتة، وىذا قوؿ األشعري وأ

 . وٝباىّب احملققْب من ا٤بتأخرين على خبلؼ ىذا. ا ى
واحتج ٥بم بكبلـ الرازي أف لنا أفعاالً أوجبها الداعي ولكن بعد إقراره ٗبا ٠بعت من 

حكايتو عنهم فبل ٧بيص من ا١برب وإف تلوف أي تلوف، ىذا وذكر الباقبلين وجعلو فرقة ثانية 
 وقاؿ: إهنم أىل الكسب.

سب عندىم أف قدرة اهلل مستقلة بإٯباد ذوات العباد الٍب ال توصف ٕبسن قاؿ: ومعُب الك
وال قبح وال يستحق عليها ثواب وال عقاب، وقدرة العبد مستقلة بصفات تلك األفعاؿ 

الٍب توجب وصفها با٢بسن والقبيح ويستحق عليها الثواب والعقاب، مثاؿ ذلك أف أصل 
كة متصفة بصفة ٨بصوصة مثل كوهنا صبلة أو زنا ا٢بركة عندىم من اهلل وأما كوف تلك ا٢بر 

 ػ. فذلك أثر قدرة العبد. ا ى

]ا٤بؤلف[ قلت: وىذاف القوالف دل يتخلصا عن ا١برب والكسب ا٤بذكور إ٭با ىو أمر اعتباري 
وإف مّوىوا عليو قالوا: اعتربه العبد ُب فعل الرب وىو ا٤بسمى عندىم بالكسب وزعموا أف 

تقف عليو إف شاء اهلل تعاذل مع اعَبافهم باستقبلؿ قدرة اهلل ذلك ىو االختيار كما س
بالفعل، وليت شعري كيف جوأّم إذا سها العبد عن االعتبار، ىل ٛبتنع القدرة اإل٥بية أو 



 يؤاخذ بصفة العقل وإف دل يعترب؟ ٍب االعتبار مطلق العصياف أو كوهنا كبّبة أو صغّبة؟
: قدرة العبد تؤثر ٗبعُب يعْب من أعاف وىو يستلـز مقدور وقد ذكر الفرقة الثالثة فقاؿ: قالوا

 لقادرين.
وذكر الفرقة الرابعة وىم ا١بويِب قالوا: إف قدرة العبد مؤثرة ُب ذات فعلو وصفاهتا كلها صفة 

 الوجود وصفة ا٢بسن والقبح...إخل.
ن السنة قلت: ا١بويِب إماـ ٦بتهد خرج عن أسر التقليد وقد ٥بج ٧بمد بن إبراىيم بعده م

 وليس منهم.
 قاؿ ُب )شعب اإلٲباف( وحواشيها:

فصل ُب االختيار والكسب ذىب ا٤باتريدية أف اهلل تعاذل إذا خلق ُب ذىن العبد داعيو فعل 
اختياري أي صورة أـ بطلبو النفس وتصوره مبلئما ينبعث عنو شوقها أي ميلها إليو وٱبلق 

من قصد الفعل والَبؾ على البدؿ تسمى اإلرادة اهلل تعاذل ما يشاء فيو حالة اختيارية ٛبكن 
ـَ أَْو يَػَتَأخََّر{]ا٤بدثر: [ 37الكلية كما يشّب إليو قولو تعاذل: }ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْف يَػتَػَقدَّ

[ وصرفها بذلك التمكْب إذل 39}َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر{]النساء:
و اإلرادة ا١بزئية، فإف كاف ىو قصد ا٢بركة عند االستطاعة أي سبلمة جانب معْب ى

األسباب واآلالت ٱبلق اهلل تعاذل على جاري عادتو ُب العبد الفعل مع القدرة الٍب يكوف 
ّٔا موصوفاً ٗبا ٲبيزه على غّبه ككونو قياماً أو قعوداً طاعة أو معصية إذل غّب ذلك ٩با ال 

ا يرشد إليو قولو تعاذل: }ِإفَّ اللََّو الَ يُػَغيػُّْر َما ِبَقْوـٍ َحٌبَّ يُػَغيػُّْروا َما توصف بو أفعالو تعاذل كم
 [225[ }َوَلِكْن يُػَؤاِخذُُكْم ٗبَا َكَسَبْت قُػُلوُبُكْم{]البقرة:11بِأَنُفِسِهْم{]الرعد:

ة العبد فا٢بركة باعتبار نسبتها إذل قدرة اهلل وتكوينو تسمى خلقا وباعتبار نسبتها إذل قدر 
تسمى كسباً، وتصوير ا٤ببلئم واستحضار كوف ا٤براد ٧ببوباً للنفس بالعلم القائم ّٔا الذي 

صار ملكة راسخة فيها من تكرر ا١بزئيات ا٤ببلئم عليها؛ أي لكوف متصور البلـز ُب ذلك 
دثة العلم والقصد واإلرادة ا١بزئية أي الكوف مريدا البلـز لئلرادة الكلية وتعلق القدرة ا٢با



با٤بقدور ىو الكسب أي الكوف قادرا لبلـز للقدرة وليس ىي من الوجوديات؛ ألهنا إما 
أحواال أو أموراً اعتباريات وا٣بلق ما يقع بو ا٤بقدور ال ُب ٧بل القدرة، ويصح انفراد القادر 
بإيقاع ا٤بقدور بذلك األمر، وعلى ىذا فالفعل االختياري للعبد داخل ٙبت قدرة اهلل تعاذل 

تكوينو خلقاً لتعلقو بوجود الفعل وٙبت قدرة العبد كسباً لتعلقها بوصفو كما يرشد إليو و 
[ }َواللَُّو َخَلَقُكْم َوَما 17قولو تعاذل: }َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّو َرَمى{]األنفاؿ:

كسب، وعلى اإلرادة [ فقد أثبت لذاتو العلية ا٣بلق ولنا العمل وال96تَػْعَمُلوَف{]الصافات:
 ا١بزئية الكسب يَبتب الثواب والعقاب.

وذىب )األشعري( إذل أنو تعاذل قد أجرى عادة أنو يوجد ُب العبد قدرة واختياراً فإذا دل 
يكن ىناؾ مانع أوجد فيو ُب فعلو ا٤بقدور مقارناً ٥با أي لقدرة العبد وإرادتو فيكوف فعل 

ومكسوباً للعبد وا٤براد بكسبو إياه مقارنتو لقدرتو وإرادتو من  العبد ٨بلوقاً هلل ابتداعاً وإحداثاً 
 . غّب أف يكوف ىناؾ تأثّب أو مدخل ُب وجوده سواء كاف ٧ببل كما ُب شرح ا٤بواقف. ا ى

 قاؿ )عبد السبلـ( على )ا١بوىرة(: يسمى أثر القدرة ا٢بادثة كسباً وإف دل تعرؼ حقيقتو.
 : وإف عجزت عن بياهنا العبارة فيكفي الشعور ّٔا إٝباالً.قاؿ األمّب: إنا نعرفها...إذل قولو

وقاؿ )البيجوري( ُب كبلـ لو: وا٣بالق ا٢بق منفرد بعمـو التأثّب، ومن كبلـ لو على ا١بوىرة 
أيضاً: وبا١بملة فليس للعبد تأثّب ما فهو ٦ببور باطناً ٨بتاٌر ظاىراً واهلل تعاذل ال يسأؿ عما 

 يفعل.
على شعب اإلٲباف(: وا٢باصل أف أىل السنة تبعوا النصوص الشرعية  قاؿ ُب )فيض الرٞبن

فأسندوا ا٣بلق هلل ُب أفعاؿ العبد االختيارية وأثبتوا ٥بم االختيار فيها والكسب إال أهنم 
اختلفوا ُب الكسب، فعند ا٤باتريدية: ىو تعلق القدرة ا٢بادثة با٤بقدور وأثرىا وصف الفعل 

 .بكونو طاعة أو معصية مثبلً 
واألشعرية قالوا: الكسب عبارة عن مقارنة قدرة العبد للفعل ُب كوهنما ٨بلوقْب معاً وال 

 دخل للعبد ُب الفعل سوى كونو ٧ببًل.



 وا١بربية نفوا االختيار والكسب.
 . وا٤بعتزلة نسبوا خلق أفعاؿ العباد االختيارية إليهم بقدرة خلقها اهلل تعاذل فيهم. ا ى

 ناىا من كتبهم ا٤بعتمدة.فانظر إذل نصوصهم نقل

أقوؿ: وعلى كل ذلك ا٥بذياف الذي ال يعقلو أكثر النحارير فجوابنا إف كاف القدرة من اهلل 
للعبد موجبة انتفاء ا٤بشارؾ؛ ألنو ا٤بوجب مستقل بالتأثّب وغّبه طرد ُب ا٤بؤثر وبذلك يبطل 

 مقدور بْب قادرين.
ألف الفعل كوف وىو ذات كا١بوىر وال  فإف قالوا: الكسب غّب الفعل الواجب عن القدرة؛

 يقدر على الذوات غّب اهلل تعاذل.
قلنا: بل صفة مقدورة للعبد وإال دل يتحقق الكسب إف كاف الفعل ذاتاً مع أنو ال ٲبتنع 
خلق الذات على من أقدره اهلل كما صرح بذلك ا١بويِب وأبو إسحاؽ وألف الكسب إف  

من طاعة أو معصية أو ٫بو ذلك دل يصح تعلق  كاف أمراً اعتربه العبد ُب فعل الرب
االعتبار بفعل الغّب وإال عم الفعل غّب الفاعل فكاف فعل الواحد طاعة ومعصية لكثّبين إذ 

اعتربوٮبا ُب فعلو فأثيبوا وعوقبوا بفعل غّبىم وذلك باطل بضرورة العقل والنقل، وإف كاف 
ض أف ليس ىناؾ إال كوف واحد أثر ُب الكسب أمراً وجودياً متميزاً فهو كوف آخر وا٤بفرو 

األثر والعبد ال يقدر على الكوف أو غّب متميز بل مقدور بْب قادرين اجتمع فيو النقيضاف 
الوجوب بإٯباب القدرة وا١بواز باختيار الكسب وانتفاء ا٤بشاركة بينهما فيو إف استقل بو 

 ا٤بؤثر. أحدٮبا ٤با تقدـ من أف ا٤بوجب مستقل بالتأثّب وغّبه طرد ُب
واعلم أف السنية فرضوا أف مشتهيات أنفسهم واقعة بقدرة اهلل كأىل ا١بنة على أنو يشكل 

من قو٥بم أف يقاؿ: إذا خلق اهلل االعتبار االختياري بزعمكم ودل ٱبلق الفعل فهل يثاب 
 العبد على ذلك االعتبار ويعاقب أـ ال؟ األوؿ باطل ٤با روي مرفوعاً: ))إف اهلل ٘باوز ألمٍب

عما حدثت بو أنفسها(( ا٣برب، ومفهـو قولو تعاذل: }فَِبَما َكَسَبْت 



[ فتعْب الثاين ووجب أف 14[ }َجزَاًء ٗبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف{]األحقاؼ:30أَْيِديُكْم{]الشورى:
 ال مؤاخذة بو وبذلك بطل الكسب.

وجب ٣بلق الفعل، فإف قيل: إنو ال يقع االعتبار إال وٱبلق الفعل لـز أف خلق االعتبار م
وأنتم تقولوف: ال ٯبب على اهلل واجب أو عدـ االختيار ُب أفعالو، وذلك كفر ويرد عليهم 

إشكاؿ أف علم اهلل وإرادتو أزالً بوقوع الفعل يستلزماف أف العبد يفعل الفعل ال باختياره 
لى وفق البتة؛ إذ العلم أف يكوف صفة ّٔا االنكشاؼ إال أف اإلرادة صفة ّٔا التخصيص ع

 العلم ففعل العبد واجب الوجود أو ٩بتنع ا٢بصوؿ لغّبه وىذا يناُب االختيار.
 وأجيب بأف الوجوب باختيار العبد ٧بقق الختياره ال مناؼ لو.

وأجيب عنو: إذا كاف العلم سابقاً ٧بققاً الختياره وجب الوجود أو عدمو على مقتضى 
ئبل ينكشف خبلفو وال يلـز ُب أفعاؿ اهلل جريو وذلك ا٤بطلوب، أو سبباً للمعلـو فكذلك ل

لوجود ا٤بخصص عقبلً وشرعاً؛ ألف الكبلـ ُب الـز الوقوع وواجب الوجود موجب لنفي 
االختيار لئبل ينكشف خبلؼ العلم أو يلـز ثبوت ا٤بعلـو ُب األزؿ فوضح لزـو ا١برب وعدـ 

والبيجوري على  االختيار كما صرح بذلك خرّْيتهم ابن ا٣بطيب ُب )مفاتيح الغيب(
 )ا١بوىرة(.

قاؿ أبو ا٤بعارل ُب مقدمات كتاب )الربىاف(: إف الكسب ٛبويو؛ ألف ا٤بكلف ىو ا٤بتمكن 
وأف التكليف ال يكوف إال با٤بمكن وأف تكليف ما ال يطاؽ باطل، وأبو إسحاؽ ال يوافق 

و األشاعرة األشاعرة على ىذا وقد تصلف السيد ٧بمد بن إبراىيم ُب )إيثار ا٢بق( ُب تنزي
وأىل ا٢بديث حٌب تكلف ٥بم مذاىب دل ينصوا عليها كما روي عن ابن تيمية أنو أثبت 
للعبد قدرة مؤثرة ُب الفعل، وجوابو على الذمي منادي بكذب ىذه الرواية، فلهذا ٙبرينا 

نقل كبلمهم من مصنفاهتم لئبل ننسب إذل التمويو، كما أف السيد ٧بمد ينقل عن ا٤بعتزلة 
خصومهم ما دل يقولوا بو وكذلك بعض أصحابنا فإهنم نقلوا عنهم من غّب تثبت من كتب 



فافهم، وقد استوَب البحث إصداراً وإيراداً ُب )التحفة العسجدية( للموذل أمّب ا٤بؤمنْب 
 ا٥بادي لدين اهلل ا٢بسن بن ٰبٓب بن علي القا٠بي رضواف اهلل عليو فلّباجع.

ف الصحابة كانت ال تعرؼ دقائق الكبلـ ولعل يأٌب نعم وقد تقدـ ا١بواب على من زعم أ
 ٥با مزيد بياف.

وىذا حصر بعض مشائخ أىل السنة كما حصرىم الصابوين ُب رسالتو وىم: سفياف 
الثوري، ومالك بن أنس، واألوزاعي، وشعبة، وابن ا٤ببارؾ، واألحوص، وشريك، ووكيع، 

بن حنبل، وابن راىويو، والشافعي، وٰبٓب بن سعيد، وعبد الرٞبن بن مهدي، وابن معْب، وا
وسعيد بن جبّب، والزىري، والشعيب، والتيمي، ومن بعدىم: كالليث، وابن عيينة، وٞباد بن 

سلمة، وٞباد بن زيد، ويونس بن عبيد، وأيوب، وابن عوؼ، ونظرائهم: يزيد بن ىاروف، 
والبخاري،  وعبد الرزاؽ، وجرير بن عبد ا٢بميد، ومن بعدىم: ٧بمد بن ٰبٓب الذىلي،

ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وابن خزٲبة، وأبو حاًب وابنو، و٧بمد بن مسلم، و٧بمد بن 
 أسلم الطوسي، وعثماف بن سعيد الدارمي...إخل.

قلت: الغالب على الرواية عنهم الغلط فإنو قد روي عنهم العدؿ والتشيع كالشافعي وابن 
الزيدية كالسفيانْب ويونس بن عبيد وعبد  جبّب تلميذ ابن عباس وبعضهم معدود من رجاؿ

الرزاؽ والشعيب تشيعو غّب خاؼ على من لو خربة بالسّب واألخبار وكذلك شريك 
 وغّبىم.

وقولو: إهنم ال ٱبتلفوف ُب ا١بمل الٍب ذكرىا عنهم ُب رسالتو، فغلط ٧بض، بل دل يثبت 
، بل ٧بمد بن إ٠باعيل عن أكثرىم إال العدؿ والتشيع والقوؿ بوجوب ا٣بروج على الظلمة

البخاري خالف الذىلي وغّبه ُب اللفظ بالقرآف حٌب جرى عليو بسبب ذلك ما ىو 
مذكور ُب التواريخ وكذا ذكر الذىيب ُب النببلء أف أبا زرعة وأبا حاًب تركا حديثو عندما  

 كتب إليهما الذىلي أف البخاري أظهر بنيسابور عندىم أف لفظو بالقرآف ٨بلوؽ.
 استحسنا نقل تعريفهم لؤلحواؿ واالعتبار السابقْب الٍب أثبتوىا للعبد.ىذا وقد 



 قاؿ ُب )فيض الرٞبن(: ا٤بفهومات أربعة:
 األوؿ: ا٤بوجودات وىي الٍب تكوف ُب ا٣بارج.

 الثاين: ا٤بعدودات الصرفة وىي الٍب ليس ٥با ثبوت أصبلً.

ؿ: الشيء إما أف يثبت لو الثالث: األحواؿ أي الواسطة بْب ا٤بوجود وا٤بعدـو بأف يقا
الوجود أو يثبت لو العدـ فتحصل الواسطة وىي ما ال يثبت لو الوجود وال العدـ، وىذا 

بناء على أف الثبوت أعم من الوجود؛ ألف كل موجود ثابت وال عكس...إذل أف قاؿ: وإف 
أمر فهو ا٢باؿ وىي إضافيات ال تعقل إال مع  -يعِب غّب موجود وال معدـو-كاف ثابتاً 

 آخر ىو ملزـو ٥با وىي ثبلثة أقساـ:
األوؿ: النفسية وىي ما ال يصح توىم ارتفاعو عن الذات مع بقائها ككوهنا جوىراً أو 

 موجوداً أو ذاتاً أو شيئاً.
 والثاين: ا٤بعللة كالعا٤بية والقادرية و٫بوٮبا.

متجددة بعد عدـ   والثالث: ا٤بعنوية غّب ا٤بعللة كالضرب وااليقاع واألحواؿ إما حادثة أي
ككوف زيد أبيض البلـز لبياضو فإنو ال يعقل كوف زيد أبيض إال إذا تعقل البياض، وكونو  
 كاتبا البلـز لكتابتو أو قدٲبة لو تعاذل كوكنو تعاذل قادراً البلـز لعدلو قادراً البلـز لقدرتو.

ارج كقياـ الصفة والرابع: األمور االعتبارية وىي قسماف: انتزاعية من ىيئة ثابتة ُب ا٣ب
با٤بوصوؼ كقياـ البياض بزيد مثبلً فهو ثابت ُب نفسو وحاصل ُب الذىن ومنتزع من زيد 
األبيض ا٤بوجود ُب ا٣بارج، واخَباعية كبحر من زئبق فهو حاصل ُب الذىن فقط، واألوؿ 

ف ال يتوقف على اعتبار معترب، والثاين يتوقف عليو والفرؽ بْب ا٢باؿ واألمر االعتباري أ
ا٢باؿ قار للذات أي وصف ٥با واألمر االعتباري قار للصفة، فإف قياـ القدرة بالذات 

األقدس وصف للقدرة وقياـ البياض وصف للبياض وما كاف قادراً للذات أقوى ٩با كاف 
 . قادراً للصفة. ا ى



قلت: وا٢باصل أف قولنا: زيد أبيض فتصور البياض ىو ا٢باؿ وتصور كوف البياض قائماً 
ات زيد ىو األمر االعتباري فظهر من ىذا أهنا أفعاؿ قلبية، وأف قو٥بم: االختيار ىو بذ

ىذاف ا٣بياالف على أف عليهم إشكاالً ُب ذلك أيضاً ٗبا ذىبوا إليو من تفسّب قولو تعاذل: 
ركب [ أف االستقامة با٤بشيئتْب وىو معُب ت30}َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ أَْف َيَشاَء اللَُّو{]اإلنساف:

العلة ُب التأثّب بناء على أف متعلق ا٤بشيئتْب ىو االستقامة، وعلى ذلك فقد انتفى 
االختيار، أما أئمتنا" فقالوا: بل ا٤بعُب وما ٰبدث لكم من مشيئة إال أف يشاء اهلل أف 

تشاءوا أي أف يكوف لكم مشيئة واختيار فمتعلق ا٤بستثُب ىو مشيئة العباد واختيارىم ال 
...{ إكراىهم، قا َ الرُّْشُد ِمَن الَغيّْ يِن َقْد تَػبَػْبَّ ؿ سبحانو وتعاذل: }الَ ِإْكرَاَه ُب الدّْ
 [.156اآلية]البقرة:

إذا تأملت لكبلمهم وتدبرت ٣بياالهتم وكم حاولوا تغطية ا٣برب بتصورات خالية أو أمور 
ػ قد أتعب نفسو  اعتبارية مرجعها ا٣بياالت النفسانية ٙبقق لديك أف السيد ٧بمد ػ رٞبو اهلل

 ُب تنزيو القـو ومسخ تصانيفو بسماجة التعسف من أجلهم.
 ما البن إبراىيم أنكر قو٥بم .... با١برب بعد النص والتصريح
 ما الختيار خيالنا يابن األوذل .... إف البلية ما جُب الَبجيح
 تاهلل لو أنصفت ما زكيتهم .... كبل ولو أسهبت ُب التلويح

 من ىفواهتم .... كتب ٠بت بالدرس والتصحيحقد أعرب ا٤بكنوف 
 دع عنك قوما قد شئَػْوؾ ٔبهلهم .... واضرب بقولك مطلق التسريح

قاؿ أبو عثماف إ٠باعيل الصابوين ُب رسالتو الٍب حصر فيها مذىب احملدثْب ما لفظو: ومن 
دل مذىب أىل السنة وا١بماعة أف اهلل عز وجل مريد ١بميع أفعاؿ العباد خّبىا وشرىا 

يؤمن أحد إال ٗبشيئتو ودل يكفر أحد إال ٗبشيئتو ولو شاء ١بعل الناس أمة واحدة، ولو شاء 
أف ال يعصى ما خلق إبليس فكفر الكافر وإٲباف ا٤بؤمن بقضائو وقدره وإرادتو ومشيئتو أراد  
كل ذلك وشاءه وقضاه ويرضى اإلٲباف والطاعة ويسخط الكفر وا٤بعصية قاؿ تعاذل: }ِإْف 



[. ا 7ُروا فَِإفَّ اللََّو َغِِبّّ َعْنُكْم َوالَ يَػْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْف َتْشُكُروا يَػْرَضُو َلُكْم{]الزمر:َتْكفُ 
 ىػ.

وقاؿ ُب موضع آخر ما لفظو: ومن قوؿ أىل السنة وا١بماعة ُب اكتساب العباد أهنا ٨بلوقة 
ين ا٢بق من ينكر ىذا القوؿ وينفيو، هلل تعاذل ال ٲبَبوف فيو وال يعدوف من أىل ا٥بدى ود

ويشهدوف أف اهلل تعاذل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ال حجة ٤بن أضلو اهلل عليو وال 
ُة اْلَبالَِغُة فَػَلْو َشاَء ٥َبََداُكْم َأْٝبَِعَْب{]األنعاـ: [ 149عذر لو لديو قاؿ تعاذل: }ُقْل فَِللَِّو ا٢بُْجَّ

َنا الَتَػيػْنَ  ...{ اآلية]السجدة:وقاؿ: }َوَلْو ِشئػْ [، 13ا ُكلَّ نَػْفٍس ُىَداَىا َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُؿ ِمِبّْ
[، سبحانو 179وقاؿ: }َوَلَقْد َذرَأْنَا ١بََِهنََّم َكِثّبًا ِمَن ا١بِْنّْ َواإِلنِس...{ اآلية]األعراؼ:

داًل، خلق ا٣بلق ببل حاجة إليهم فجعلهم فرقتْب فريقاً للنعيم فضبلً وفريقاً للجحيم ع
وجعل منهم غوياً ورشيداً وشقياً وسعيداً وقريباً من رٞبة اهلل وبعيداً }الَ ُيْسَأُؿ َعمَّا يَػْفَعُل 

 [.23َوُىْم ُيْسأَُلوَف{]األنبياء:
]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : الوىم ا٣بامس عشر: وىم ا٤بعَبض أف مذىبهم القوؿ ٔبواز 

 ىب منهم إذل ىذا إال األشعري والرازي.تكليف ما ال يطاؽ وليس كذلك فلم يذ

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ال إشكاؿ أف احملققْب قد نزىوا أنفسهم عن ىذا القوؿ واستقبحتو عقو٥بم 
 ولكن مع قو٥بم إف ا٤بعلـو واجب الوجود لئبل ينكشف علمو جهبلً ثابتاً ُب األزؿ.

اء ويأمر ٗبا ال يريد، وقو٥بم: إف الكفر ٗبشيئتو وإرادتو وأنو يهدي من يشاء ويضل من يش
أليس طلبو سبحانو اإلٲباف من الكفار تكليفاً ٗبا ال يطاؽ، كيف وقد ذرأىم ١بهنم وختم 

 على قلؤّم وطبع عليها.
 وقالوا أيضاً: إف القدرة مقارنة للمقدور غّب متمكنة من الضدين.

أنو قبيح ىذا ومن تأمل منهم لكبلمهم أراح نفسو من تعب التمويو وصرح بو مع معرفتو 
وال يتجاسر عليو إال سفيو لكن تغطية الشمس من العناء، وتبصّب ضوءىا الرائي من 

 الببلء.



]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : الوىم السادس عشر: وىم ا٤بعَبض أهنم قد دفعوا الضرورة 
 . ُب ٘بويز تعذيب األطفاؿ بذنوب آبائهم. ا ى
كن لو سلمنا للناُب فغايتو عن أىل النص بو ٍب نفى ذلك عن ٧بققيهم واستدؿ وأنصف ل

 ال عن غّبىم مع شهرتو عنهم فليتأمل.
وأما رده على ا٤بعَبض بأف عدـ تعذيبهم غّب ضروري أعِب قطعياً وأف من أثبتو ليس 

 بكافر؛ ألف سلفنا قالوا: إهنم متأولوف.

لدليل مكابرة ]ا٤بؤلف[ فا١بواب عنو: إف أراد أحد األمرين إف كاف إنكارىم لضرورية ا
فكفرىم كفر جحود، وإف تعلقوا بشبهة فكفر تأويل وىذا ٩با ال خبلؼ فيو بْب أىل 

األصوؿ، أما كوف الدليل على عدـ تعذيبهم قطعياً فمن العقل والنقل، أما العقل فظاىر، 
وأما من النقل فمتفق عليو ُب عدـ تكليفهم ُب أنفسهم، وأما بذنب آبائهم فلقولو تعاذل: 

[ وُب آية: }َوالَ َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوِإْف َتدُْع ُمثْػَقَلٌة 33َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{]النجم: }َأالَّ 
[ ولقولو تعاذل: }٥َبَا َما َكَسَبْت 18ِإذَل ِٞبِْلَها الَ ُٰبَْمْل ِمْنُو َشْيٌء َوَلْو َكاَف َذا قُػْرىَب{]فاطر:

[ بزيادة التاء والزيادة ُب اللفظ من ا٢بكيم زيادة ُب 286{]البقرة:َوَعَليػَْها َما اْكَتَسَبتْ 
ا٤بعُب، وىاتاف اآلياتاف ٧بكمتاف ُب مقاـ بياف ال ٯبب تأخّبه عن مقاـ البياف، وُب معناىا 

[ مع ا٣برب ا٤بتلقى بالقبوؿ: 286آيات أخر: }الَ ُيَكلُّْف اللَُّو نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها{]البقرة:
 قلم عن ثبلثة: عن الصيب حٌب يبلغ..((.))رفع ال

وروى أبو طالب ا٢بسِب ػ رٞبو اهلل ػ بسنده إذل عباد بن منصور عن أيب رجاء عن ٠برة بن 
جندب أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو سئل عن أطفاؿ ا٤بشركْب قاؿ: ))ىم خداـ أىل 

 ا١بنة((.
ه من يعترب برده من الصحابة فأما حديث ابن عمر: ))إنو ليعذب ببكاء أىلو(( فقد رد

ببياف كيفية ورود ا٣برب مع استنادىم إذل السماع معو وصرحوا بوىم ابن عمر ُب روايتو ٥بذا 
 ا٢بديث.



 . وأما حديث: إنا نغّب على ا٤بشركْب فنصيب من أوالدىم فقاؿ: ))ىم من آبائهم((. ا ى
و معارض ٢بديث: ))يولد فذلك ُب جواز االسَبقاؽ وإال فقد ورد النهي عن قتلهم مع أن

ا٤بولود على الفطرة(( سلمنا جري ا٢بكم عليهم ُب دار ا٢برب ٦برى أحكاـ اآلباء، أما ُب 
اآلخرة فبل ٤با قدمنا على أف اآلحاد وا٤بوىومات ال تظنن القطعي لو كاف ذلك ٤با سلم لنا 

 قطعي لكثرة الوىم والكذب على النيب صلى اهلل عليو وآلو.

ا تأجج ٥بم نار فيقاؿ: ردوىا، فّبدىا من كاف ُب علم اهلل سعيداً لو أدرؾ وأما خرب: ))إهن
العمل، وٛبسك عنها من كاف ُب علم اهلل شقياً لو أدرؾ العمل، فيقوؿ اهلل: إياي عصيتم 

 . فكيف برسلي لو أتتكم((. ا ى
 فا١بواب عنو من وجوه:

 األوؿ: روي وقفو عن أيب ىريرة.
مرضي الرواية عند ا٤بعتزلة والزيدية إذا انفرد، وتصحيح أئمتك ال يلـز  ثانياً: إف أبا ىريرة غّب

 خصمك.
ثالثاً: إف فيو إثبات التكليف ُب األخرى ا٤بمنوع بصرائح األدلة وخرب: ))يولد ا٤بولود على 
الفطرة(( ينافيو، وعلى كل حاؿ فا٣برب وإف صححو أٞبد وغّبه فهو ٩با ٯبر إذل بدعتهم 

 ت، لكن ا٥بوى أ١بأ اللبيب إذل مدارؾ ا١بهل وٞبلو عليو بعد ا٤بعرفة.مع معارضة القطعيا
 ٥بوى النفوس سريرة ال تعلم .... كم حار فيها عادل متكلم

 وأما قولو: إنو ٯبوز أف يدخلوا النار وال يتأ٤بوا كا٢بيات..اخل.
فاعلم أف ذلك وإف كاف فهو ٩بنوع؛ ألف النّباف ىي منزؿ غضب الرٞبن ودخوؿ أىلها 
فيها من مقامات ا٥بواف فكيف يهاف من ال يستحق اإلىانة من الولداف، وقياسهم على 

ا٢بيات ٩بنوع أيضاً لكوف ا٢بيات خلقوا من جنس العقاب على ا٤بعاقبْب فكيف يتأذى من 
جنسو أو نفسو على أنو لو صح للعصياف حكم ُب اآلخرة للـز أف تصح التوبة ليقابلهما 

ْب البالغ ُب الدنيا عاصياً والطفل ُب اآلخرة لبلجتماع ُب ا٤بعصية تكليفا والفرؽ بينهما وب



والطاعة ٕبكم صرؼ، ومن ىنا ٲبكن أف ال يدخل النار أحد من ا٤بشركْب إلمكاف التوبة 
وأف تصح توبة فرعوف لعنو اهلل بقولو: }أَنَُّو الَ إَِلَو ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِو بَػُنو 

 [.90ِإْسرَائِيَل{]يونس:
إف من ٘بويز مثل ىذه ا٥بنات ما تقشعر لو قلوب ا٤بؤمنْب وتسيل العربات، فارفع رأسك 
عن البذا يا من زعم أف عبادة األصناـ جائزة ٍب افَبى وقاؿ: إف اهلل أمرنا ّٔا، فبينا من 

 يقوؿ قضاه اهلل علينا إذل غّب ذلك من األباطيل. سبحانك اللهم ىذا ّٔتاف عظيم.

ا٤بعَبض حكايتو عن ابن بطاؿ إٝباع الفقهاء بأهنم ٲبنعوف ا٣بروج على نعم وأما رده على 
الظلمة ٤با نقل من علماء األشاعرة فقد نقل مثل نقل ابن بطاؿ أبو بكر ا٤بقري فإنو أيضاً 

ادعى اإلٝباع على ٙبرًن ا٣بروج على الظلمة وغّبه، وإف كاف قد رد بعضهم على من 
 ٤بعَبض ػ رٞبو اهلل ػ دل ينفرد بالنقل.ادعى اإلٝباع وأنكروا ذلك، ولكن ا

وأما إنكاره ذلك الفعل على احملدثْب فليطالع كتب ا١برح والتعديل تراىم يغمزوف من يرى 
ا٣بروج على الظلمة كسفياف وا٢بسن بن صاحل وغّبٮبا، وقد نقل عن ابن تيمية ما معناه: 

زيد لعنو اهلل...اخل، ونقل إف ا٢بسْب عليو السبلـ لو دل يتدارؾ نفسو بطلب وصولو إذل ي
عنو ما ىو أشنع من ىذا كقولو: قتل بسيف جده، وكذا ذمهم ٤بن خرج مع ا٤بختار من 

 العلماء وإنكار مثل ذلك مكابرة.
 

 ]الوالية واإلمامة[
]ابن الوزير[ وأما قولو: فاعلم أف الفقهاء دل ٱبالفونا ُب شرائط اإلمامة الٍب زعم ا٤بعَبض 

 ..إذل قولو: فإف قلت: أين موضع ا٣ببلؼ بينهم وبْب ا٤بعتزلة والشيعة؟أهنم خالفوا فيها.
قلت: ُب موضعْب: ا٤بوضع األوؿ: إهنم ذكروا أف ا٣بروج على أئمة ا١بور مٌب كاف مؤدياً 
إذل أعظم من جورىم من إراقة الدماء وفساد ذات البْب حـر ٙبرٲباً ظنياً اجتهادياً...إذل 

ما يلزمهم موافقة الفقهاء على ىذا فإهنم نصوا ُب باب النهي عن قولو: وللزيدية وا٤بعتزلة 



 . ا٤بنكر على أنو ال ٰبسن مٌب كاف يؤدي إذل وقوع منكر أكرب منو وا٤بسألة واحدة. ا ى
]ا٤بؤلف[ أقوؿ: إف الفقهاء سووا بْب أئمة العدؿ وا١بور ُب وجوب الطاعة وإف منعوا من 

يدية موافقة الفقهاء، فا٤بسألة ليست على عمومها؛ إذ نصب الفاسق ابتداء، وأما إلزامو الز 
 ذلك ُب ا٤بسائل ا٣باصة ال فيما يعم األمة واألئمة.

ثانياً: إف إراقة دـ الباغي والفاسق غّب ٧بـر ُب جنب وجوب النهي عن ا٤بنكر فافَبؽ ا٢باؿ 
َنٌة َوَيُكوَف الدّْ  [ }فَػَقاتُِلوا 193يُن ُكلُُّو لِلَِّو{]البقرة:بْب ا٤بسألتْب }َوقَاتُِلوُىْم َحٌبَّ الَ َتُكوَف ِفتػْ

 [.9الٍَِّب تَػْبِغي َحٌبَّ َتِفيَء ِإذَل أَْمِر اللَِّو{]ا٢بجرات:
أما إراقة دـ ا٤بؤمن فمن األلطاؼ ا٤بوجبة لدخوؿ ا١بنة }فَػَليَػْعَلَمنَّ اللَُّو الَِّذيَن َصَدُقوا 

 أف أدلة ما أشرنا إليو مبسوط ُب مواضعو.[، على 3َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبَْب{]العنكبوت:
يعِب ُب جواز أخذ -]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : وقد ٛبسك ٝبهور الفقهاء ُب ىذا 

بظواىر األحاديث الواردة ُب طاعة السلطاف...إذل قولو: واألحاديث ُب  -الوالية من الظادل
على أف السلطاف قد يكوف ذلك كثّبة شهّبة ال حاجة إذل ذكرىا، وُب بعضها ما يدؿ 

جائراً بلفظ خاص مثل ا٢بديث ا٤برفوع: ))وإ٭با اإلماـ جنة يتقى بو ويقاتل من ورائو فإف 
عدؿ كاف بذلك أجر وإف جار كاف عليو بذلك وزر(( رواه البخاري، وحديث حذيفة 

الذي ُب مسلم وفيو: ))فإف كاف هلل خليفة ُب األرض فا٠بع وأطع وإف ضرب ظهرؾ وأخذ 
لك((. وا٢بديث الذي فيو: أرأيت إف كاف علينا أمراء ٲبنعونا حقنا ويسألونا حقهم، ما

قاؿ: ))اعطوىم حقهم واسألوا اهلل حقكم((. و٫بو ىذا ٩با يطوؿ ذكره، وبقية األحاديث 
 . تدؿ على ذلك بإطبلقها فإف ا٤برجع ُب تفسّب السلطاف إذل اللغة. ا ى

 ع فرض صحتها:]ا٤بؤلف[ وا١بواب على ىذه األخبار م
 أما األوؿ فخرج ٨برج الَبغيب والَبىيب على األمراء وليس فيو األمر بإقرارىم على الوزر.

وأما الثاين فمقيد ٗبا إذا كاف أخذه األمواؿ أو ضرب األبشار ٕبق فإنو ٯبب طاعتو على 
ِدي ذلك كيف وىو خليفة اهلل ُب األرض، فأما الظادل فليس ٖبليفة هلل }الَ يَػَناُؿ َعهْ 



[، أما إذا كاف أخذ ا٤باؿ ظلماً والضرب كذلك فبل لقولو صلى اهلل 124الظَّاِلِمَْب{]البقرة:
عليو وآلو: ))ال طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق((. وا٣برب من ا٤بتلقى بالقبوؿ، ومثلو: 
))قاتل ولو على عقاؿ بعّب((، ومثلو: ))من قتل دوف مالو فهو شهيد((، وداللة ىذه 

أظهر على ما قلنا ٖببلؼ خربكم فإنو ٰبتمل أف يأخذ مالو أو يضربو ظلماً أو حقاً األخبار 
 فيقدـ الغّب احملتمل وىو أدلتنا على احملتمل وىو دليلكم.

وأما الثالث وىو قولو: ))واسألوا اهلل حقكم(( فليس ُب ىذا األمر أيضاً ما يدؿ على 
 وجوب الطاعة وعدـ ا٣بروج.

: إف الدليل لو أفادكم على زعمكم أخص من الدعوى؛ ألنكم وا١بواب عليهما إٝباالً 
قلتم إنو يقتضي عدـ ا٤بنازعة، وقد قلتم: إذا أمكن بغّب إراقة دماء وجب ا٤ببادرة بعزلو، 

وقلتم: إنو ال ٯبوز العقد للفاسق، فداللة األخبار ىذه على زعمكم ٙبجكم فما أجبتم بو 
 فهو جوابنا.

هلل ػ: وأما ا٤بعتزلة والشيعة فاحتجوا بالسمع والرأي، أما السمع ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو ا
فبعمومات مثل قولو تعاذل: }قَاَؿ ِإينّْ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَؿ َوِمْن ُذرّْيٍَِّب قَاَؿ اَل يَػَناُؿ 

 [، وللفقهاء أف ٯبيبوا عن ىذه اآلية من وجوه:124َعْهِدي الظَّاِلِمَْب{]البقرة:
أف اإلمامة ا٤بذكورة ُب اآلية ىي النبوة؛ ألف إبراىيم عليو السبلـ سأؿ لذريتو  أحدىا:

 اإلمامة الٍب جعلها اهلل لو وىي النبوة.
وثانيها: أف اإلمامة الٍب ُب اآلية ٦بملة ٧بتملة إلمامة النبوة وإمامة خبلفة النبوة وأدلة 

 . الفقهاء ا٤بتقدمة نصوص ُب خبلفة النبوة فكانت أخص. اى

]ا٤بؤلف[وا١بواب عن األوؿ: أف العمـو ال يقصر على سببو مع عمـو اللفظ كما قرر ُب 
 مواضعو.

وعن الثاين: أف اآلية شاملة ٤بطلق الرئاسة نبوة أو خبلفتها خرجت النبوة باألدلة على 
امتناعها ٗبوت خاًب األنبياء سيدنا ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وبقيت ا٣ببلفة، والنصوص 



مت من حجج الفقهاء قد تقدـ ما عليها من األجوبة فبل تعارض اآلية لصّبورهتا الٍب تقد
يـو النزوؿ من قسيم ا٣باص ُب ا٣ببلفة على أف اإلماـ ىو ا٤بتبع فلو سلم لكم ما ادعيتم 

من مدلوؿ األخبار وعمومها ُب كل متبع لوجبت طاعة الكافر كذلك لوجود العلة فيو وىو 
ر إذل سفك الدماء وإثارة الدٮباء والفرؽ ٙبكم، ولو أنصف السيد االتباع ولكوف عزلو يفتق

٧بمد ػ رٞبو اهلل ػ لعلم أف القـو ٰبرموف ا٣بروج على الظلمة، وينهوف عنو جهدىم، ويزينوف 
طاعتهم، وٱبتلقوف األخبار فيما يوافق غرضهم، ويقبلوف صبلهتم، ويأنسوهنم بأكل 

 مطاعمهم والصبلة خلفهم.
اؿ ػ رٞبو اهلل ػ: وثالثها أف اآلية من شرع من قبلنا وقد ورد ُب شرعنا ما ]ابن الوزير[ ق

ٱبالفها وال ٯبوز العمل بشرع من قبلنا مع ٨بالفة شرعنا لو إٝباعاً، وسائر أدلة ا٤بعتزلة 
والشيعة من ىذا القبيل، إما دليل صحيح ُب لفظو لكنو ليس بنص أو دليل نص ُب ا٤بسألة 

 . ا ىلكن صحتو غّب مسلمة. 
]ا٤بؤلف[ وا١بواب: أما قولو: فقد ورد ما ٱبالف شرع من قبلنا فغّب مسلم اللهم إال أف 

يكوف ذلك مفهوماً من قولو: }الَ ٘بَُِد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللََّو 
وا الٍَِّب تَػْبِغي َحٌبَّ تَِفيَء ِإذَل أَْمِر [، وقولو تعاذل: }فَػَقاتِلُ 22َوَرُسوَلُو{]آّادلة:
يُن لِلَِّو فَِإِف انتَػَهْوا َفبلَ ُعْدَواَف 9اللَِّو{]ا٢بجرات: َنٌة َوَيُكوَف الدّْ [ }َوقَاتُِلوُىْم َحٌبَّ الَ َتُكوَف ِفتػْ

 [.193ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمَْب{]البقرة:

 يعصى حٌب تغّب أو تنتقل((، وإٝباع وما روى أئمتنا": ))ال ٰبل لعْب تطرؼ ترى اهلل
الصحابة على اإلنكار على عثماف، ومع ىذا كلو فيلزمك جواز العقد للفاسق والنهي عن 

 اإلنكار عليو مطلقاً، وحينئذ فقد ناقضت ما قد قدمت.
 وأما قولك: لكن صحتو غّب مسلمة.

تو ويتعسف مثلك قلنا: القوؿ ُب حججك مثل مقالتك؛ ألهنا من رواية من يدعو إذل بدع
على أف من العجب دعواؾ الفطنة ُب اإلصدار واإليراد وٝبيع ما يتعلق بو ا٢بجج من أوؿ 



الكتاب إذل آخره من الطرؽ ا٤بتنازع فيها وعلى كل حاؿ فجميع ما تورده من األخبار ال 
فيو من  ٙبج ا٤بَبسل ػ رٞبو اهلل ػ لكوف طرقها من عْب ا٤بتنازع فيو، فاستداللك بعْب ا٤بتنازع

ىفوات النظر وضعفك عن مقاومة أقرانك وقلة ا٣بربة بقواعد ا١بدليْب، أما شرطوا أف ال 
ٰبتج على ٦بادلة إال ٕبجة يسلم صحتها ا٣بصم أو قد ثبتت بدليل دل يستطع ا٣بصم رده 

 لظهور داللتو على ا٤بطلوب وا٢باصل ىنا غّبه.
ا ٥بج بو احملدثوف من إبطاؿ الربىاف واعلم رٞبك اهلل أف أعظم مكيدة كيد ّٔا اإلسبلـ م

العقلي، ٍب تضعيفهم وردىم ١بميع رواية العدلية، و٤با دل يتجاسر ذوو ا٢بياء منهم على 
جرح قدماء أئمتنا جرحوا الرواة عنهم حٌب غمرت أكثر األخبار الصحيحة عن أولئك 

ور من األموية األئمة، وتداوؿ الناس ٨بتلقات علماء السوء ٗبا تقربوا بو إذل أئمة ا١ب
والعباسية حٌب استوزر ُب ٩بالك اإلسبلـ من الطوائف الذمية بل أمروا علينا، ومضت فينا 
أحكاـ الفرؽ الكفرية، فأعظم ّٔا مكيدة كيد ّٔا اإلسبلـ وفاقرة مهمة ضعضعت أركاف 

 شريعة سيد األناـ. رجع.
أي على وجوب احتماؿ وأما قولك ُب الرد على الرأي: وقد أٝبع العقبلء وأطبق أىل الر 

ا٤بضرة ا٣بفيفة مٌب كانت دافعة ٤با ىو أعظم منها...اخل، فغّب مسلم لك خفة جور الوارل،  
كيف وبصبلحو صبلح الببلد والعباد، وبفساده فسادٮبا كما جاء ُب األخبار، فالرد ىنا 

 غّب قوًن لعمـو ا٤بضرة.

سبلـ دل يستأذف أئمة العدؿ. ا وأما قولك: ال يصلح الناس ٮببل وأف الغالب على ببلد اإل
 . ى

فمن ٜبرات التقاعد عن النهي عن ا٤بنكرات وتقرير ا١بورة على السيئات وجرحكم للخارج 
عليهم وتسويدكم أىل السنة معهم، ولو استقاـ العلماء لصلح أمر ا١بمهور ودل يكن لظادل 

( كما سلط على بِب والية، ودل يقع لو بداية وال هناية )لكن كيفما تكونوا يوّؿ عليكم
إسرائيل ٖبت نصر من أجل معاصيهم }ِإفَّ اللََّو الَ يُػَغيػُّْر َما ِبَقْوـٍ َحٌبَّ يُػَغيػُّْروا َما 



 [.11بِأَنُفِسِهْم{]الرعد:
أما أف كبلمك ىذا يصلح حجة، فبل؛ ألف الببلد قبل اإلسبلـ قد استوجزت أحكاـ 

 الشرؾ، أفيكوف ذلك حجة؟
و اهلل ػ : الوىم الثامن عشر: قدح ا٤بعَبض على احملدثْب بالرواية عن ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞب

الزىري وجرّح الزىري ٗبخالطتو للسبلطْب فقد كانت منو ومن غّب واحد ٩بن أٝبع أىل 
العلم على عدالتهم وفضلهم وميلهم مثل اإلماـ علي بن موسى الرضا عليو السبلـ 

وأما اإلعانو على ا٤بظادل فدعوى على الزىري  والقاضي أبو يوسف ومن ال يأٌب عليو العد،
 غّب صحيحة.

]ا٤بؤلف[ قلت: ا٢بجج على جواز ا٤بخالطة إذا دل يكن معها معصية ظاىرة ولنذكر منها 
 وجوىاً:

الوجو األوؿ: با٢بديث الصحيح والنص الصريح وىو قولو صلى اهلل عليو وآلو ُب أئمة 
م وأعاهنم على ظلمهم فليس مِب ولست منو ا١بور: ))فمن غشي أبوأّم فصدقهم ُب كذّٔ

وليس بوارد علّي ا٢بوض يـو القيامة، ومن غشيها فلم يصدقهم ُب كذّٔم ودل يعنهم على 
ظلمهم فهو مِب وأنا منو وىو وارد علّي ا٢بوض((. رواه الَبمذي ُب موضعْب من جامعو 

 . ىبإسنادين ٨بتلفْب أحدٮبا صحيح وعليو االعتماد والثاين معلوؿ. ا 

وا١بواب عن ىذا ا٣برب: أنو من طريق داعية إذل مذىبو وذلك مردود على صاحبو كما قّرره 
علماء ىذا الشأف سلمنا، فا٢بديث مطلق يصلح للتقييد باآليات واألخبار ا٤بوجبة 

٤بهاجرهتم وهنيهم عما ىم عليو من البهتاف كما فعل الصحابة مع معاوية لعنو اهلل إذا وفدوا 
ري وإف تؤوؿ لو فقد روي أنو كاف جندياً وأحد ا٢برس ٣بشبة اإلماـ زيد بن عليو، والزى

 علي عليو السبلـ وكاف من ا٤بنحرفْب عن علي عليو السبلـ .
روى جرير بن عبد ا٢بميد عن ٧بمد بن شيبة قاؿ: شهدت مسجد ا٤بدينة فإذا الزىري 

فبلغ ذلك علي بن ا٢بسْب  وعروة بن الزبّب جالساف يذكراف علياً عليو السبلـ فناال منو،



عليو السبلـ فجاء حٌب وقف عليهما فقاؿ: أما أنت يا عروة فإف أيب حاكم أباؾ إذل اهلل 
فحكم أليب على أبيك، وأما أنت يا زىري فلو كنت ٗبكة ألريتك بيت أبيك، وقاؿ لو ػ ُب  

 كبلـ جرى بينهما ُب معاوية ػ: كذبت يا زىري.
ىو ُب غاية السقوط، قاؿ عليو السبلـ : وقد روي أنو كاف  وقاؿ ا٤بؤيد باهلل ُب الزىري:

 . أحد حرس خشبة زيد بن علي. ا ى
أقوؿ: قد روى احملدثوف أخباراً ُب ذـ من سب أحد الصحابة وُب بعضها التصريح باللعن 

فعلى ىذا فقد صح عن الزىري الذـ لعلي عليو السبلـ فإما أف يصدؽ عليو ما رووا أو 
 صي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ليس من الصحابة.يقاؿ: إف عليا و 

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : ومن ذلك ما روى أبو داود عن النيب صلى اهلل عليو وآلو أنو 
هنى عن ا٤بسألة إال أف يسأؿ الرجل ذا سلطاف، وا٤بسألة ال ٛبكن إال بضرب من ا٤بخالطة. 

 . ا ى
مشَبكة بْب أئمة العدؿ وأئمة ا١بور فيمكن رد الثاين  ]ا٤بؤلف[ وا١بواب: إف لفظة سلطاف

با٤بقيدات لو وألمثالو كما قدمنا مع إمكاف ا٤بسألة بدوف تكرر ا٤بخالطة ا٤بنهي عنها من 
اإليناس وغّبه مع أنو ليس فيو ما يقتضي النهي عن ا٤بهاجرة فذلك ٲبكن بطلب ا٢بق من 

 الظادل ال غّب.

ػ : الوجو الثاين: قولو تعاذل: }الَ يَػنػَْهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن دلَْ  ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل
يِن ودََلْ ٱُبْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم أَْف تَػبَػرُّوُىْم َوتُػْقِسُطوا إِلَْيِهْم ِإفَّ اللََّو ٰبُِ  بُّ يُػَقاتُِلوُكْم ُب الدّْ

 . ستلـز جواز ا٤بخالطة و٫بوىا. ا ى[، وعمومها وسبب نزو٥با ي8اْلُمْقِسِطَْب{]ا٤بمتحنة:
[، 36]ا٤بؤلف[ وا١بواب: إف اآلية متعقبة بقولو تعاذل: }َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَْب َكافًَّة{]التوبة:

 . [ وغّبٮبا ٩با يقتضي معناٮبا. ا ى5وقولو: }فَاقْػتُػُلوا اْلُمْشرِِكَْب َحْيُث َوَجْدُٛبُوُىْم{]التوبة:
اهلل ػ : الوجو الثالث: قصة يوسف عليو السبلـ و٨بالطتو لعزيز مصر  ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو

 [...إخل.55وقولو: }اْجَعْلِِب َعَلى َخزَاِئِن اأَلْرِض{]يوسف:



]ا٤بؤلف[ وا١بواب: إف اآلية ُب شرع من قبلنا وقد ورد ُب شرعنا ما ٱبالفها فبل حجة فيها  
ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء{]آؿ كما قررًب سابقاً، قاؿ سبحانو وتعاذل: }الَ يَػتَّ 

[ }الَ ٘بَُِد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللََّو 28عمراف:
ْولَِياَء ِإِف اْسَتَحبُّوا [ }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَػتَِّخُذوا آبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَ 22َوَرُسوَلُو{]آّادلة:

ُْم ِمْنُكْم فَُأْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموَف{]التوبة:  [.23اْلُكْفَر َعَلى اإِلٲبَاِف َوَمْن يَػتَػَو٥بَّ

ىذا وال ٱبفى أنو قد ورد التحذير عن غشياف أبواب ]أىل[ ا١بور، فأخرج السيوطي ُب 
مو أف ال يذكر فيو موضوعاً إذل آخر ما ا١بامع الصغّب وىو ٩با ٰبتج بو عند احملققْب اللتزا

ذكر ُب ديباجتو عن أنس عن النيب صلى اهلل عليو وآلو أنو قاؿ: ))العلماء أمناء الرسل ما 
دل ٱبالطوا السبلطْب ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطاف ودخلوا ُب الدنيا فقد خانوا 

جرة: ))أعيذؾ باهلل من إمارة الرسل فاحذروىم((. وقولو صلى اهلل عليو وآلو لكعب بن ع
السفهاء، إنو سيكوف أمراء من دخل عليهم فأعاهنم على ظلمهم وصدقهم بكذّٔم فليس 

مِب ولست منو ولن يرد علّي ا٢بوض، ومن دل يدخل عليهم ودل يعنهم على ظلمهم ودل 
د يصدقهم بكذّٔم فهو مِب وأنا منو وسّبد علّي ا٢بوض((. ا٣برب ُب مفاتيح الغيب عن عب
الرٞبن بن ساباط عن جابر مرفوعاً، وعند أصحابنا قولو صلى اهلل عليو وآلو: ))يكوف ُب 

آخر الزماف علماء يُزىدوف وال يَزىدوف ويرغبوف الناس ُب اآلخرة وال يرغبوف، وينهوهنم عن 
 . غشياف السبلطْب وال ينتهوف...(( إذل أف قاؿ: ))أولئك أعداء الرٞبن((. ا ى

عليو وآلو: ))ما ازداد عبد من السلطاف قرباً إال ازداد من اهلل بعداً((، وقولو وقولو صلى اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو: ))اتقوا أبواب السبلطْب...((ا٢بديث، وغّب ذلك من روايات 

الفريقْب، على أنا لو سلمنا جواز مداخلتهم ٤با منع من هتمتهم فيما رووا وأف رواياهتم على 
 حدهتم ال تقبل ػ رجع.

فأما الزىري وشأنو فقد روى الغزارل ُب )اإلحياء( قاؿ: ٤با خالط الزىري السلطاف كتب أخ 
لو ُب الدين إليو: عافانا اهلل وإياؾ يا أبا بكر من الفًب، فقد أصبحت ٕباؿ ينبغي ٤بن 



عرفك أف يدعو اهلل لك ويرٞبك، أصبحت شيخاً كبّباً وقد أثقلتك نعم اهلل عليك ٗبا 
وعلمك من سنة نبيو، وليس كذلك أخذ اهلل ا٤بيثاؽ على العلماء فإنو  فهمك من كتابو

[ واعلم أف أيسر ما ارتكبت 187تعاذل قاؿ: }لَتُبَػيػّْنُػنَُّو لِلنَّاِس َوالَ َتْكُتُمونَُو{]آؿ عمراف:
وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظا٤بْب، وسهلت سبيل الغي بدنوؾ إذل من دل 

حْب أدناؾ، اٚبذوؾ أبا بكر قطباً تدور عليو رحى ظلمهم، وجسراً  يؤد حقاً ودل يَبؾ باطبلً 
يعربوف عليو إذل ببلئهم ومعاصيهم، وسلماً يصعدوف فيو إذل ضبللتهم، يدخلوف بك 

الشك على العلماء، ويقتادوف بك قلوب ا١بهبلء، فما أيسر ما عمروا بك ُب جنب ما 
فسدوا من حالك ودينك، وما يؤمنك خربوا عليك، وما أكثر ما أخذوا منك ُب جنب ما أ

أف تكوف ٩بن قاؿ اهلل تعاذل ]فيهم[: }َفَخَلَف ِمْن بَػْعِدِىْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّبَلَة َواتػَّبَػُعوا 
[، يا أبا بكر، إنك تعامل من ال ٯبهل، وٰبفظ 59الشََّهَواِت َفَسْوَؼ يَػْلَقْوَف َغيِّا{]مرًن:

لو سقم، وىيء زادؾ فقد حضر سفر بعيد، وما عليك من ال يغفل فداو دينك فقد دخ
 . ٱبفى على اهلل من شيء ُب األرض وال ُب السماء. والسبلـ. ا ى

إذا عرفت ما تضمن ىذا ا٤بكتوب ظهر لك كيفية ٨بالطة الزىري للظلمة، وأنو ُب غاية 
رضي -السقوط ػ كما قاؿ ا٤بؤيد باهلل ػ مع روايتو للحديثْب ُب علي عليو السبلـ والعباس 

فبل ينبغي ٤بؤمن أف يعتمد على ما انفرد بو مع أف مثل ىذا الكتاب حقيق  -اهلل عنو
 بالتأمل وا٢بفظ ٤با فيو من ا٤بواعظ والفوائد النفيسة.

ىذا وأما فعل علي بن موسى الرضا عليو السبلـ فقد كاف ا٤بأموف استخلفو فنمَّ على 
كما ٙبكيو كتب التواريخ، على أنو ال   ا٤بأموف من أجل ذلك ما ال ٱبفى من ا٣بلع والقتاؿ

، وعلى كل حاؿ فالزىري أقل من أف يأمر  حجة ُب فعل أحد من الناس غّب ا٤بعصـو
األمراء الذين خالطهم با٤بعروؼ أو ينهاىم عن ا٤بنكر إذاً لنقل مع أنو قد ثبت عنو 

 النصب.
 فإف قيل: إف أصحابنا قد رووا عنو وعن أمثالو.



 ب عن ىذا عند ذكر شروط أئمتنا" ُب طرؽ الرواية فراجعو.قلنا: قد تقدـ ا١بوا
 

 ]األخبار ا٤بردودة وكيفية ردىا[
]اإلماـ[ قاؿ صاحب الرسالة ػ رٞبو اهلل ػ : الوجو الرابع: ٩با يدؿ على أف ُب أخبار ىذه 

الكتب الٍب يسموهنا الصحاح ما ىو مردود؛ ألف ُب أخبار ىذه الكتب ما يثبت التجسيم 
إلرجاء ونسبة ما ال ٯبوز إذل األنبياء" ومثل ذلك يضرب بو وجو راويو، وأقل وا١برب وا

 أحوالو أف يكذب فيو...إذل آخر كبلمو ػ رٞبو اهلل ػ ُب ىذا الفصل.
]ابن الوزير[ أجاب اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم ػ رٞبو اهلل ػ ٗبقدمات إذل أف قاؿ: ا٤بقدمة 

ها يؤدي إذل بطبلف أمر ٦بمع على صحتو ا٣بامسة: إف القطع بأهنم تعمدوا الكذب في
وكل ما أدى إذل ذلك فهو باطل، وقد تقدـ الكبلـ على إٝباع طوائف اإلسبلـ على 

 الرجوع إذل احملدثْب ُب علم ا٢بديث...إخل.
]ا٤بؤلف[ أقوؿ: قد تقدـ ا١بواب على عدـ صحة اإلٝباع وأنو من مقامات ا٤بؤاخذة عليو 

أوىامو الٍب دب عليها ودرج، بل مثل ىذه الرواية ٩با ٱبل بعدالة وىفواتو الٍب دل ينتبو ٥با و 
 الراوي.

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : ا٤برجح الثاين: قولو تعاذل: }َوالَ تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو 
[ والقوؿ بأف ثقات الرواة قد تعمدوا الكذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل 36ِعْلٌم{]اإلسراء:

 . ٩با ليس ألحد بو علم، ومن قطع بذلك فقد قطع بغّب تقدير. ا ىعليو وآلو 

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: النزاع بينكما حاصل ُب توثيق رواة أخبار الصحاح فبل يلزمو ما ألزمتو إال 
بعد تسليمو لك مدعاؾ أو توثيقك الرواة ٗبا يلتزمو خصمك على أنا نقطع أف النيب صلى 

لعربية وما ال نتعقلو ٩با يتعلق بالتكليف، فإذا روى الراوي ما اهلل عليو وآلو ال ٱباطبنا بغّب ا
يعارض النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة ودل يكن تأويلو من العربية فما بقي إال 

 القطع برده عندنا، أما أىل ا٢بديث فإهنم ٯبرحوف من روى منكراً مطلقاً.



٣بطأ ُب الرد والتكذيب...إذل أف ]ابن الوزير[ وأما قولو: إف ا٣بطأ ُب القبوؿ أىوف من ا
قاؿ: أقصى ما ُب الباب أف يكوف ا٣بطأ ُب القبوؿ كذبا عليو وا٣بطأ ُب الرد تكذيباً 

 بكبلمو لكن عمد الكذب عليو فسق وعمد التكذيب كفر. ا ىػ.
]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ليس القصد من الرد ىو تكذيب ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وآلو فيلـز 

جهلك بذلك مع ركة ىذا القياس من مواطن ا٤بشاغبة وا٣بطأ، كيف التكذيب بكبلمو، و 
والشريعة ػ أعلى اهلل شأهنا ورفع أعبلمها ػ نصوصها ال ٱبالف بعضها بعضاً فما عارضها ودل 

ٲبكن رده إليها تركناه ومن اختلقو مع أف ىذا القياس ال يسلمو أحد من الناس، أما 
وأما احملدثوف فإف من خالف ا٢بفاظ ُب رواية وإف أصحابنا فقد تقدـ كبلـ ا٤بَبسل عنهم، 

دل يصادـ النصوص عدوا روايتو منكرة وضعفوه، فإف روى ما يقتضي القدح ُب الصحابة أو 
ُب عقائدىم كذبوه ألجل ذلك، وأما سائر الطوائف فإنا ٪بدىم يردوف األخبار ا٤بعارضة 

العدلية الٍب فيها ىدـ ٝبيع للنصوص سلمنا لك ىذه القاعدة فيلزمك قبوؿ ٝبيع روايات 
بدع أصحابك والرجوع إذل مذىب العدلية ػ فإهنم كثر اهلل أنديتهم ػ دل يذىبوا ُب عقائدىم 

أصوال وفروعاً إال مع األدلة العلمية ُب العقائد والظنية ُب ا٤بعامبلت، ومن أنكر ٕبث ُب 
 مصنفاهتم.

ىد ١بميع ما أنكرتو ا٤ببتدعة من أحاديث وأما قولو ػ رٞبو اهلل ػ : إنو وجد ُب كتاب اهلل شوا
-الصحاح...اخل، فمن أعاجيب الزماف وسفو رجاؿ األواف أف ينسب أىل بيت رسوؿ اهلل 

 إذل االبتداع بعد األمر ٕببهم واالىتداء ّٔديهم واالتباع -صلوات اهلل عليهم
 ومن يرد عزازاً با٥بواف فقد ظلم

 وليست من أيب بكر بِِبْكرِ 
 

ى كتب احملدثْب وجد ىذه العبارة من أكثر ىذياهنم وهنيقهم و١بجهم ومن يطلع عل
 و٠بّبىم.



 بلينا بأقواـ مراجلهم تغلي .... على أىل بيت ا٤بصطفى خاًب الرسل
 إذا ما ذُكرنا لقبونا روافضاً .... وىم نبزونا بابتداع وبا١بهل

 وىم أنكروا تنويو طو بفضلنا .... وسفهوا قوؿ ا٢بق من عصبة العدؿ
 وىم أعظموا البهتاف ُب حق ربنا .... ودانوا بأف اهلل أثر ُب الفعل

 ودانوا بأف الكفر والفسق والزنا .... فخالقها الرٞبن والظلم والقتل
 وأيامهم ُب النار معدودة كما .... تقدمهم غلف القلوب من النغل
 وىم صوبوا بغي ابن حرب ولعنو .... عليا وتغيّب ا٢بنيفية السجلي

 حوا األخيار من غّب حجة .... سوى حبنا يتلى من اإلفك والتبلوىم جر 
 وىم كفروا من دل يقل ٗبقا٥بم .... ىم القـو ثلى ُب ضبلؿ وُب أدرل

نعم، ولعلك وجدت من الشواىد الٍب زعمتها من عْب ا٤بتشابو ُب كتاب اهلل فاتبعتو أو 
وما أحراكم بو على أف اإلماـ  مقيداً فأطلقتو، أو مشَبكاً فعينتو، أو منسوخاً فتمسكت بو،

ػ رٞبو اهلل ػ قد صرح بتأويل بعض تلك األخبار ا٤بوٮبة ٤با ذكره ا٤بَبسل ػ رٞبو اهلل ػ ليقاس 
عليها ما شأّها وإف كاف بعض تلك التآويل غّب مقبوؿ لبعده لكن احملدثْب دل يذىبوا ُب 

ا كما فعل، ودل يراقبوا آّاز ا٤برسل اآليات واألخبار ا٤بوٮبة إذل مذىبو من التأويل، ودل يتأولو 
وال غّبىا من االستعارات، بل قاؿ أبو عثماف الصابوين ما لفظو: ويعتقد أىل ا٢بديث 

ويشهدوف أف اهلل سبحانو وتعاذل فوؽ سبع ٠باوات على عرشو كما نطق بو كتابو ُب قولو 
َق السََّماَواِت َواأَلْرَض ُب ِستَِّة أَيَّاـٍ ٍُبَّ عّز وجل ُب سورة األعراؼ: }ِإفَّ َربَُّكُم اللَُّو الَِّذي َخلَ 

[ ...إذل قولو: يثبتوف لو من ذلك ما أثبتو اهلل، ويؤمنوف 54اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش{]األعراؼ:
بو ويصدقوف الرب جل جبللو ُب خربه، ويطلقوف ما أطلقو سبحانو وتعاذل من استوائو 

أف قاؿ: ٠بعت عبد اهلل ابن ا٤ببارؾ يقوؿ: نعرؼ  على العرش، وٲبرونو على ظاىره...إذل
ربنا فوؽ سبع ٠باوات على العرش استوى بايناً منو خلقو، وال يقوؿ ]ما[ قالت بو 

ا١بهمية: إنو ىاىنا وأشار إذل األرض...إذل قولو: ٠بعت أبا بكر ٧بمد بن إسحاؽ بن 



وات فهو كافر بربو خزٲبة يقوؿ: من دل يقل بأف اهلل عز وجل على عرشو فوؽ سبع ٠با
حبلؿ الدـ يستتاب فإف تاب وإال ضربت عنقو وألقي على بعض ا٤بزابل حٌب ال يتأذى 

 ا٤بسلموف وال ا٤بعاىدوف بنًب رائحة جيفتو وكاف مالو فيئاً..اخل.

وقاؿ: ويثبت أصحاب ا٢بديث نزوؿ الرب سبحانو وتعاذل كل ليلة إذل ٠باء الدنيا من غّب 
قْب وال ٛبثيل وال تكييف...إذل قولو: وٲبروف ا٣برب الصحيح الوارد تشبيو لو بنزوؿ ا٤بخلو 

بذكره على ظاىره.. إذل قولو: وكذلك يثبتوف ما أنزلو اهلل عز ا٠بو ُب كتابو من ذكر آّيء 
 واإلتياف ا٤بذكورين، ٍب سرد اآليات واألحاديث ا٤بذكور فيها بدعتو ىذه.

يات الكرٲبة واألخبار، فإف تعارضت اآليات وبا١بملة فإهنم منعوا من تأويل شيء من اآل
أثبتوىا ٝبيعاً فَباىم أثبتوا آيات االستواء على العرش ودل يتأولوىا، وقولو سبحانو وتعاذل: 
يًعا ٍُبَّ اْستَػَوى ِإذَل السََّماِء َفَسوَّاُىنَّ َسْبَع ٠َبَاَواٍت  }ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ُب اأَلْرِض ٝبَِ

[، وداللة ىذه غّب تلك على ما ٞبلوىن عليو من 29ُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم{]البقرة:َوُىَو بِ 
اإلمرار على الظاىر من بادي الرأي، وأطلقوا على صفاتو ا٤بناقضة، وعلى كتابو االختبلؼ 

وعدـ ا٤بوافقة فجهلوا أسرار القرآف ٔبهلهم ببلغة العربية، وأعماىم اللجاج عن مباينة 
 استحوذ عليها الشيطاف، ولقد جرى بيِب وبْب أحد الظاىرية مناظرة الصفات لعقو٥بم الٍب

طويلة منها أنو حكى آيات االستواء ومنع من تأويلها، وجعل قرار الباري سبحانو سطح 
العرش فألزمتو عدـ التأويل بكل آية ُب القرآف ُب حق اهلل سبحانو وتعاذل فالتـز ذلك، 

[ اآلية، 7ُف ِمْن ٪َبَْوى َثبلَثٍَة ِإالَّ ُىَو رَاِبُعُهْم...{]آّادلة:فأمليت عليو قولو تعاذل: }َما َيُكو 
والنجوى ال يكوف إال ُب الدنيا والعرش مباين للسماوات واألرض، وأمليت عليو قولو 

[ فالتـز ذلك، فقلت لو: أين ذىب ُب 35تعاذل: }اللَُّو نُوُر السََّماَواِت َواأَلْرِض{]النور:
مر؟ وكيف غلبتو الظلمة؟ فإما أف تأوؿ ىاتْب اآليتْب وما شأّهما أو ال، الليل مع عدـ الق

إف كاف األوؿ فما ُب يدي أوذل بالتأويل ٩با ُب يدؾ من غّب دليل، أو الثاين لـز التعارض، 



فبهت ودل يناظرين بعد، وكاف لو صاحب يسمع فَبكو وتاب، واهلل ٲبن با٥بداية على من 
 ٢بق وإف قل ما لديو من الدراية،يشاء، ٩بن قصد التسليم با

لكن السيد ٧بمد ػ رٞبو اهلل ػ ٰباوؿ رد كبلمهم الصريح إذل الصواب وينز٥بم منزلتو من 
التحقيق وذلك ٩بتنع الوجود وكأنو حسب أف ٛبويهو على كبلمهم ال ينكشف للمتطلع وأنا 

ساويهم على ال نظفر بصريح جهلهم من مصنفاهتم ويأىب اهلل إال أف يكشف للمؤمنْب م
 أهنم لو تأولوا كما تأولت ٤با ساغ لنا بعض النكّب عليهم ولكن شاءؾ الغراب ُب بكوره.

وأما زعمهم أف ذلك مذىب الصحابة فغّب صحيح كيف وىم أىل اللساف وأعرؼ الناس 
بالبياف، وأرباب ا٣بطابة، وأملك الناس لزماـ الرباعة والببلغة، وإ٭با البليد من رمى األ٤بعي 

دتو، والعي من قذؼ البليغ بعيو وبرادتو، ىذا وقد تقدـ شيء من الرد على ىذا بببل
 الكبلـ.

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : ا٢بديث الرابع: خروج أىل التوحيد من النار والشفاعة ٥بم 
إذل الوىاب الغفار وٛبييزىم بذلك من بْب الكفار، فإف ا٤بعَبض أنكر ذلك أشد اإلنكار، 

 سلك ما ٯبب تكذيب راويو من األخبار، وبُب كبلمو ُب ذلك على شفا جرؼ ونظمو ُب
ىار، وتوىم أنو ُب ذلك موافق إلٝباع أىل البيت األطهار، وخطؤه ينكشف بذكر فائدتْب 

 . يتضح ّٔما مذىب ا٢بق ا٤بختار. ا ى
إف  فذكر ُب األوذل أف ذلك مذىب بعض ا٤بعتزلة وأيب القاسم البسٍب من الزيدية، قاؿ:

ا٢باكم نسبو إذل زيد بن علي عليو السبلـ ٍب قاؿ: وإذل ذلك ذىب من أئمة الزيدية الدعاة 
 ٰبٓب بن احملسن ا٤بعروؼ بالداعي وا٤بهدي أٞبد بن ٰبٓب من ا٤بتأخرين...إخل.

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: أما رواية جواز ذلك عن ا٤بعتزلة فبل يضرنا وليسوا لنا بشيوخ ودل يرد فيهم 
ى اهلل عليو وآلو أهنم قرناء الكتاب وأهنم ال يفارقونو إذل مورد ا٢بوض عن النيب صل

واإلياب، وال أهنم سفينة نوح عليو السبلـ وال باب حطة، وال قاؿ فيهم: ))اللهم ىؤالء 
 أىل بيٍب...((ا٣برب، وال وصى ّٔم سيد البشر صلى اهلل عليو وآلو.



خروج أىل النار منها كما قاؿ تعاذل:  فأما أئمتنا ا٤بتقدموف فالظاىر اتفاقهم على عدـ
يٍم َوالَ َشِفيٍع 167}َوَما ُىْم ِٖبَارِِجَْب ِمَن النَّاِر{]البقرة: [، }َما لِلظَّاِلِمَْب ِمْن ٞبَِ

يِهْم{]آؿ 18يُطَاُع{]غافر: [، وقاؿ تعاذل: }الَ يَػْنظُُر إِلَْيِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوالَ يُػزَكّْ
 [.77عمراف:

 ار الٍب زعم أهنا بلغت ُب ذلك حد الكثرة فبل يلـز ا٣بصم لوجهْب:وأما األخب
أحدٮبا: أهنا من رواية ا٤ببتدعة الداعْب إذل بدعتهم وقد نص أىل ا٢بديث وغّبىم على رد 

 مثل ذلك وإف كثر.
 الثاين: إهنا وإف كثرت فلم تتواتر لفظاً وال معُب، وا٤بسألة قطعية ال يؤخذ فيها بالظِب.

 ف آيات الوعيد عامة وىذه األخبار ٨بصصة وٚبصيص القطعي بالظِب جائز.فإف قيل: إ
قلنا: التخصيص بياف وآيات الوعيد وإف عم لفظها فا٤بقاـ صّبىا من قسيم ا٣باص لو دل 
يكن كذلك لكاف قد تعبدنا ٗبا ليس واقعاً من عدـ خروجهم عند نزوؿ اآلية فظهر أنو ال 

ؤّذه ا٤بقالة يعرؼ أهنم فتنوا كما فًب بنو إسرائيل  ٯبوز تأخّب البياف عن وقت ا٢باجة،
َنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاًما َمْعُدوَدًة{]البقرة: [ قالوا: يطهرىم من الذنوب 80]حْب[ قالوا: }َلْن َٛبَسَّ

فَػَلْن الدنياوية، فرد اهلل عنهم ىذه ا٤بقالة بقولو سبحانو وتعاذل: }ُقْل َأٚبََّْذًُبْ ِعْنَد اللَِّو َعْهًدا 
ـْ تَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّو َما الَ تَػْعَلُموَف ، بَػَلى َمْن َكَسَب َسيَّْئًة َوَأَحاَطْت ِبِو  ٱُبِْلَف اللَُّو َعْهَدُه َأ

[، فعمت كل من 80،81َخِطيَئُتُو فَُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف{]البقرة:
ليم و٧باجة بْب الفريقْب، ونزو٥با جواباً على ا١بميع أحاطت بو خطيئتو ُب مقاـ بياف وتع

فامتنع ٚبصيصها ُب غّب مقاـ البياف مع قولو تعاذل: }لَْيَس بِأََمانِيُّْكْم َوالَ أََماينّْ أَْىِل 
 [.123اْلِكَتاِب َمْن يَػْعَمْل ُسوًءا ٯُبَْز ِبِو{]النساء:

فمع إمكاف × ملك ا٤بوت وخرب موسى و × وأما الكبلـ على خرب ٧باجة آدـ وموسى 
تأويلهما، فكبلـ السيد ٧بمد ىو الصواب وأوذل من تكذيب الراوي مع العدالة وال شك 

 أف التأويل ٩بكن.



وأما وجوب اإلٲباف بو مع عدـ إمكاف التأويل فبل ٯبب ذلك مع كوف ا٤بسألة قطعية ال 
فكيف ٯبب اإلٲباف بو،  يؤخذ فيها بالظِب وىذه األخبار ظنية وقد ذـ اهلل تعاذل متبع الظن

 بل يرد ا٣برب.
فأما احملدثوف فمن قواعدىم أف من فحش خطؤه وكثرت مناكّبه استحق الَبؾ وجرحوه 

 بذلك.
وأما إلزامو للمَبسل قبوؿ ىذه األخبار رٗبا روي من اإلٝباع على وجوب قبوؿ خرب ا٤بتأوؿ 

ذلك فقد شرط العلماء من عن أئمة الزيدية فقد تقدـ ا١بواب عليو، مع أنا لو سلمنا لو 
الزيدية وغّبىم اعتقاد الراوي ٙبرًن الكذب ورجحاف الضبط فيجب عليو تعريفنا حصوؿ 

الشرطْب ُب رواة ىذه األخبار وأىن لو ذلك أقصى ما يكوف لزـو الوقف مع اختبلؼ 
ا٤بذاىب وظهور الكذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو واختبلؼ مراتب العدالة 

 وا٢بفظ.
وأما قولو: إذا روى الثقة اإلٝباع واطلعنا على خبلفو لزمنا العمل برواية الثقة، فنقوؿ: بل 

ذلك ٧بل نظر وترجيح للناظر؛ إذ رواية العدؿ ال تثمر غّب الظن، فإف غلب على ظنو وىم 
الثقة أو أنو تكلم بقدر علمو حيث دل ٯبد ٨بالفاً قدـ رواية من ٕبث فوجد ا٤بخالف لكونو 

الستناده إذل العلم بالوجداف ٖببلؼ الناُب الستناده إذل الظن بعدـ ا٤بخالف مع أف أوال 
 األكثر نفى حجية ما ىذا حالو.

وأما قولو: إف اإلٝباع ػ يعُب بقبوؿ رواية ا٤بتأوؿ ػ كاف ُب زمن الصحابة والتابعْب، فقد روينا 
تكذيبهم، أما أمّب ا٤بؤمنْب عن آبائنا وابن عباس رٞبهم اهلل إنكار قبوؿ أخبار ٨بالفيهم و 

عليو السبلـ فخطبو معروفة ُب ذلك حٌب قاؿ: ))فأين يتاه بكم((؟ وحٌب رمى أبا ىريرة 
بالكذب وأبا مسعود البدري، وكذا بنو ىاشم ٝبيعاً رموا أبا بكر بافتعاؿ خرب: ))إنا 

وكذب  معاشر األنبياء ال نورث((، ورمتو األنصار بافتعاؿ خرب: ))األئمة من قريش((
الشيخاف وغّبٮبا عثماف ُب قولو: إف النيب صلى اهلل عليو وآلو وعده برجوع ا٢بكم بن أيب 



العاص، وكذلك عمر هتدد أبا ىريرة، وعمار رمى أبا موسى بالنفاؽ وكذبو، وابن الزبّب  
كذب ُب دعواه شعر ا٤بزين عند معاوية، ومعاوية افتعل كتاب ذكر فيو أف النيب صلى اهلل 

لو أمره أف يسكن الشاـ، وادعى أنو كاتب الوحي إذل غّب ذلك من مفَبياتو، وبنو عليو وآ
ىاشم وأكثر ا٤بسلمْب يكذبونو ُب ذلك، وابن عباس وعائشة ردا خرب أيب ىريرة ُب 

االستيقاظ وكذباه، وعمر رد خرب فاطمة بنت قيس، وأمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ رويتم عنو 
د أيب بكر؛ فهل ذلك إال لتهمتو ٥بم بالكذب، وكذب أنو كاف ٰبلف الصحابة ُب عه

ا٥بامشيوف ا٤بغّبة ُب دعواه أنو آخر الناس عهداً بلحد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو، فأما 
غّبىم من صغار الصحابة وفسقة صفْب فأمرىم معروؼ، وقد تقدـ ما فيو كفاية فبل 

مثالب األنبياء" كهذين ا٣بربين،  نعيده اختصاراً وإ٭با يعجب الناظر من تعديلهم لراوي
{]عبس: [ مع تصرٰبهم بعصمة األنبياء 1وخرب داود ويونس وقصة نزوؿ: }َعَبَس َوتَػَوذلَّ

عن الكبائر، فإذا روى الراوي شيئاً من أحواؿ الصحابة وما جرى بينهم أو خرباً ُب علي 
ا ]على[ روايتو عليو السبلـ يقتضي فسق احملاربْب لو ذموه ونسبوه إذل الرفض وأطلقو 

اإلنكار وكذبوه، وبعضهم يقوؿ: خبيث يروي مثالب الصحابة حٌب قاؿ بعضهم ُب بعض: 
 ا٤باص بظر أمو .. إذل غّب ذلك ٩با يطوؿ ذكره يعرفو من تطلع على كتب ا١برح والتعديل.

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : الفائدة الرابعة ُب ذكر ثبلث طوائف خصهم بالذكر وأورد 
 ُب االحتجاج على جرحهم ُب الرواية ما دل يورد ُب غّبىم:

 الطائفة األوذل آّربة:
 لكنو أراد من ليس ٔبربي من األشعرية وأىل ا٢بديث، وىذا لفظو:

قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : أما آّربة فعندىم أف اهلل تعاذل ٯبوز أف يعاقب ا٤بطيع وأف يثيب العاصي 
 عندىم أف أفعا٥بم من اهلل فاإلثابة عليها والعقاب ال معُب لو.فبل فائدة ُب الطاعة، وأيضاً ف

 فإف قالوا: ىذا من جهة العقل لكن قد ورد السمع أنو يدخل ا٤بطيع ا١بنة والعاصي النار.
قلنا: إنو إ٭با وعد ذلك مقروناً ٗبشيئتو لقولو: }يَػْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُػَعذُّْب َمْن َيَشاُء{]آؿ 



 . ال يعلموف من الذي شاء اهلل أف يغفر ٥بم. ا ى [ وىم129عمراف:
 ]ابن الوزير[ اعَبضو السيد ٧بمد فقاؿ: ا١بواب عليو من وجوه:

الوجو األوؿ: إنا قد بينا غّب مرة أف األشعرية وأىل ا٢بديث ال يقولوف با١برب وبينا نصوص 
وابن ا٢باجب  أئمتهم على ثبوت االختيار ونفي اإلجبار كا١بويِب، وا٣بطايب، والنووي،

وغّب واحد ٩بن قدمنا ذكره وىم أعرؼ ٗبذاىبهم من غّبىم، والرجوع إليهم ُب تفسّب 
مقاصدىم ُب عباراهتم أوذل من الرجوع إذل غّبىم، وإذا جاز أف ينسب إليهم ما ىم 

 . مفصحوف بالرباءة منو جاز أف ينسب إذل الشيعة وا٤بعتزلة مثل ذلك. ا ى

ىذا الوجو قد تقدـ، وأف عبارهتم وإف احتملت االختيار فقد  ]ا٤بؤلف[ قلت: وا١بواب عن
صرحوا ٗبعُب ا١برب بقو٥بم: ال قدرة للعبد وال تأثّب لقدرتو ُب الفعل وأف ا٣بالق لو وا٤بؤثر ىو 

اهلل سبحانو، وإ٭با االختيار ا٤بذكور ُب صدر العبارة ىو ٦برد االعتبار عند األشاعرة 
نقلنا كبلمهم بعينو لئبل يرتاب فيو مع أف ا١بويِب ليس من واألحواؿ عند ا٤باتريدية وقد 

األشاعرة وكل من نص عليهم فليسوا من أئمة أىل ا٢بديث الذين قصد الذب عنهم، فأما 
ىم فلم يطلع ألحد منهم على نص ُب االختيار أصبلً إال أف يكوف ابن القيم ففي ذىِب 

 و فانقل كبلمو ىذا.أنو يثبت الكسب كاألشاعرة لكن ]دل [ ٰبضرين مصنف
وأما ابن تيمية ا٢براين فإنو دل ٱبرج عن إلزاـ الذىيب ُب جوابو عليو ومن تأمل ذلك ا١بواب 
عرؼ مقدار صاحبو من ا٥بذياف وا٤بغالطة وعرؼ أهنم إذا اضطروا قالوا: ال يسأؿ اهلل عن 

 فعلو وال يعَبض ُب حكمو، إشارة إذل أنو أجربىم وأغواىم وكلفهم بغّبه.
ا ٘بويز عذاب من ال يستحق العذاب فذلك كتجويزىم عذاب ا٤بعترب والفاعل غّبه، وأم

وكتجويز عذاب أطفاؿ ا٤بشركْب بذنوب آبائهم، وقو٥بم: إنو يأخذ قبضة فيلقيها ُب جهنم 
 وال يبارل.

وأما ثواب من ال يستحق الثواب فقد قطعوا بدخوؿ ا٤بوحد دار الثواب والرٞبة ولو قتل 
هلل عليو وآلو وعلي ا٤برتضى عليو السبلـ وٝبيع العادل وزنا وسرؽ فيدخل ا٤بصطفى صلى ا



ا١بنة على رغم أنف أيب ذر ػ رٞبو اهلل ػ، فإف وجب دخولو النار فأياماً معدودة كما زعمت 
اليهود لعنهم اهلل ٍب يصّبوف إذل ا١بنة ويثابوف ُب غّب شيء حٌب قاؿ بعضهم: إف ابن 

ؤمنْب ٖببلؼ قاتل عمر فزعموا أنو نصراين وكذلك قتلة عثماف ملجم يتأوؿ ُب قتل أمّب ا٤ب
 تربأوا منهم ولعنوىم ودل يتأولوا ٥بم كابن ملجم.

 فإف زعموا أهنم مثابوف ُب النطق بالشهادة واعتقاد التوحيد.

فا١بواب: إف التوحيد مع ا٤بعاصي غّب مقبوؿ وإال لـز خطأ الصحابة ُب قتاؿ أىل الردة 
 منعوا إال الزكاة فاستدؿ عليهم الصحابة بأف الزكاة من حقوؽ التوحيد.وىم موحدوف وما 

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : الوجو الثاين: إف ا٤بعلـو ضرورة من مذىبهم خبلؼ ما 
ذكره، وإ٭با ألزمتهم بذلك ا٤بعتزلة ٦برد إلزاـ، كما أهنم قد ألزموا ا٤بعتزلة القوؿ بأقبح من 

ل الكبلـ، والفريقاف أعقل من أف يرتكبوا من الكذب ا٤بعلـو ذلك ُب كثّب من مسائ
 بالضرورة ما ارتكبو ا٤بعَبض، فإف الكذاب إ٭با غرضو أف يعتقد صحة باطلو...إخل.

]ا٤بؤلف[ وا١بواب: إف حواشي أَْلِسَنة سادات اإلسبلـ وعلماء األمة ومصابيح الظبلـ طيبة 
يز ا٤براـ، ال يقدر ٧باورهتا بالقبح، وال ترمي الكبلـ، ريها عطر، وشأهنا ا٣بّب، وشأوىا عز 

 الربيء ٗبا ليس فيو، بل تتجاوز عن مساوئو وإف كاف عنو صحيح.
أما قولو: إنو ٦برد إلزاـ، فقد بلغهم فلم يستدركوه وتلك مصنفاهتم شاىدة عليهم حٌب إف 

٢باجب األماثل منهم تركوا كبلـ األشعري ظهريا ُب مسألة تكليف ما ال يطاؽ، وابن ا
 والسعد ُب التحسْب والتقبيح العقليْب، والرازي ُب الكسب.

وأما قولو: إف ا٤بعلـو ضرورة من مذىبهم خبلؼ ما ذكره، فدعوى ال دليل عليها، فقد 
[ لكن ما زاؿ التمويو 118عرفناؾ بنصوصهم }َوَما ُٚبِْفي ُصُدورُُىْم َأْكبَػُر{]آؿ عمراف:

دل يقفوا على حقيقة ىجّبىم فراراً من التصريح  ديدهنم، والتسَب ٔبلباب الكسب الذي
با١برب وعن التجسيم ّٔبوبة ريح إثبات ا٤بغالطة ببل كيف، وعن الفرار من عقاب ا٤بعاصي 

 ٗبجرد التوحيد.



وأما إنكاره أف يكوف أحد قاؿ: إف اهلل يثيب العاصي ويعاقب ا٤بطيع، فهو صريح قو٥بم، 
فبل شك أهنم يتحاشوف عن مثل ىذه ا٤بقالة إال  أما اليهود والنصارى وغّبىم من الفرؽ

أىل السنة فقالوا: إف اهلل سبحانو فدى عصاة ا٤بوحدين بأمثا٥بم من اليهود فيلـز أنو أثاب 
ا٤بوحد بدوف توبة وعاقب اليهودي ال بذنبو، وقالوا: إف اهلل يأمر ٗبا ال يريد ويقضي 

اتبع مراد اهلل وقضائو وغوايتو وسلم  با٤بعاصي ويغوي على قدر ما يريد، فإذا كاف العاصي
لذلك فهو مطيع، وقد صرحتم أنو يدخل بعض العصاة النار لتطهّبه من الذنوب فقد 

عاقب ا٤بطيع على ]مقتضى[ قولكم، وا٤بَبسل ػ رٞبو اهلل ػ دل يفَب عليهم وإ٭با نقل عنهم 
د نقلت نقوالت الصحيح ال ما ال معُب لو من قيد االختيار مع عدـ التأثّب، مع أنك ق

منها البلـز صحيحاً ومنها ما ال يشم رائحة البلـز فرضا عن الصريح فنقلت عن أئمتنا" 
قبوؿ رواية أىل التأويل وعنهم ىم وا٤بعتزلة ما تقدـ من ا٤بسائل الكبلمية فمالك تعيب 

 على الناس لبس دثار استشعرتو؟ وكيف خلفتهم عما هنيتهم عنو؟!
 

 ]قدرة العبد وتعلقها[
ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : الوجو الثالث: إف ىذا االستدالؿ ىو ا٤بعروؼ ُب علم ]

ا٤بنطق با٤بغالطة، قاؿ ا٤بنطقيوف: وا٤بورد ٥با إف قابل ّٔا ا٢بكيم فهو سوفسطائي وإف قابل 
ّٔا ا١بدرل فهو مشاغيب، وإ٭با قلت ذلك ألف ا٤بغالطة قياس يَبكب من مقدمات شبيهة 

ورتو بأف ال يكوف على ىيئة منتجة الختبلؿ شرط معترب وىذا حاصل كبلـ با٢بق تفسد ص
 ا٤بعَبض، وبيانو من وجهْب:

]الوجو األوؿ[: قولو عنهم: إنو ٯبوز أف يعاقب اهلل ا٤بطيع ويثيب العاصي، فهذه مقدمة 
 باطلة تشبو ا٢بق...إذل أف قاؿ: الوجو الثاين ُب سلوكو مسلك ا٤بغالطة.

  الطاعة، فإنو أوىم أف ىذا من ٝبلة مذىبهم ليتم لو ما قصد...اخل.قولو: فبل فائدة ُب



قلت: اعلم رٞبك اهلل أف األشاعرة ومن حذا حذوىم من احملدثْب قالوا: ا٢باكم الشرع ال 
وقالوا: العلم سايق وأنو ال يقع من العبد إال ما  -أعِب ُب ثبوت الثواب والعقاب-غّب 

م وا٤بؤثر فيها مع ما قدمنا، ومن ىنا تعرؼ أنو يعاقب ا٤بطيع أراده اهلل وأنو ا٣بالق ألفعا٥ب
صورة وذلك لعدـ صدور الطاعة منو ويثاب العاصي صورة لعدـ التأثّب منو ُب ا٤بعصية 

 وذلك نتيجة ىذه ا٤بذاىب.
إذا عرفت صحة ا٤بقدمات ٩با ذكروا وجب أف ا٤بغالط ىو غّب ا٤بعَبض؛ ألنو بُب مقدماتو 

م، والسيد ٧بمد بُب ُب أكثر منقولو على قضايا كاذبة من ثبوت على اليقْب من قو٥ب
االختيار غّب ٧بسوسة على ٫بو احملسوس ويعرؼ كذّٔا ٗبساعدة العقل لذلك ُب ا٤بقدمات 

من ثبوت االختيار من قو٥بم )والقدرة حٌب إذا وصل إذل النتيجة( وىو التأثّب وبصلوح 
ن مساعدهتم إذل صحة ا٤بقدمات، فهذه ىي القدرة للضدين فمنعوا عنو امتناع العقل ع

 ا٤بغالطة بعينها.
قاؿ الصابوين ما لفظو: ال يوصف اهلل سبحانو بصفة نقص، فبل يقاؿ: يا خالق القردة 

وا٣بنازير، وفّسر قولو صلى اهلل عليو وآلو: ))وا٣بّب ُب يديك، والشر ليس إليك(( فقاؿ: 
يقاؿ لك ُب ا٤بناداة: يا خالق الشر أو يا والشر ليس ٩با يضاؼ إليك إفرادا وقصداً حٌب 

 مقدر الشر وإف كاف ىو ا٣بالق وا٤بقدر ٥با ٝبيعاً...اخل.
وقاؿ الغزارل: كل كفر وفسق وزنا ولواط فاهلل ا٣بالق لو وا٤بقدر لو، وقد صرح الرازي أف اهلل 

طاؽ ُب يفعل الفعل ال ٢بكمة، وقد قدمنا كثّباً من أقوا٥بم وأنو يلزمهم تكليف ما ال ي
مقتضى عباراهتم فظهر ّٔذا أهنم قلبوا العربية عن قالبها الصحيح وحرفوا اآليات عن معناىا 
الصريح، واتبعوا الشهوات فسوؼ يلقوف غيا، وإف مقدمات ا٤بَبسل صحيحة والنتيجة من 
 أقوا٥بم صرٰبة لقو٥بم: إنو قد كتب ما أراد وعلم من سعادة وشقاوة، وأنو أمر مفروغ منو.

وال ٱبفاؾ أف السيد ٧بمد أكثر ا٤بغالطة ورد ما ىو قريب من الضرورة من مذاىبهم  ىذا 
كما ٙبكيو أقوا٥بم ومصنفاهتم نقلنا ذلك منها اللفظة باللفظة لكن ا٥بوى أعمى بصر 



 اللبيب.
 شعرا:

 ما باؿ عقلك والو ُب غمرة .... من لوعة قرت عيوف ا٢بسد
 تاف ما قد صدروه عن يدىذا ا٥بوى أعمى اللبيب وقد رأى .... ّٔ

 فغدا على آؿ النيب متنقصاً .... يرميهُم بسهاـ خب معتد
 وأتى يناضل عن طغاة قد رموا .... رب العباد بذنب زاف مفسد
 لوال ا٢بياء ٤با غمضت على القذى .... ولقلب ّٔتاف أتوه ٗبشهد
 اهلل أعلم ما ا١بواب لدى اللقا .... يـو القيامة ما اعتذارؾ ُب غد

يعِب صاحب الرسالة: فإف قالوا: ىذا من جهة العقل -بن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : قاؿ ]ا
 لكن قد ورد السمع بأنو يدخل ا٤بطيع ا١بنة والعاصي النار.

قلنا: إ٭با وعد ذلك مقروناً ٗبشيئتو لقولو: }يَػْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُػَعذُّْب َمْن َيَشاُء{ وىم ال 
  أف يغفر ٥بم.يعلموف من يشاء اهلل

وا١بواب عليو: أنو جحد للضرورة فإهنم يعلموف أف الذي يشاء اهلل أف يغفر ٥بم ىم من 
أىل اإلسبلـ دوف ا٤بشركْب وأف أىل الكبائر من أىل اإلسبلـ قد توعدىم اهلل بالعقاب 

وأف وعيد اهلل ٥بم صادؽ لكنو عمـو ٯبوز ٚبصيصو با٤بغفرة لبعضهم من غّب تعيْب ؤّذا 
 ى ا٣بوؼ والرجاء مع كل مؤمن وىذا مذىبهم معلـو بالضرورة...اخل.يبق

]ا٤بؤلف[ قلت: قاؿ أبو عثماف الصابوين: ويعتقد ويشهد أصحاب ا٢بديث أف عواقب 
العباد مبهمة ال يدري أحد ٗبا ٱبتم لو وال ٰبكم لواحد بعينو أنو من أىل ا١بنة وال 

ذلك يغيب عنهم ال يعرفوف على ما ٲبوت ٰبكموف على أحد بعينو أنو من أىل النار؛ ألف 
عليو اإلنساف ولذلك يقولوف: إنا مؤمنوف إف شاء اهلل، ويشهدوف ٤بن مات على اإلسبلـ 

أف عاقبتو ا١بنة، فإف الذين سبق القضاء عليهم من اهلل أهنم يعذبوف بالنار مدة لذنؤّم الٍب 
وال يبقى أحد ُب النار من ا٤بسلمْب  اكتسبوىا ودل يتوبوا عنها فإهنم يردوف أخّباً إذل ا١بنة



 فضبلً من اهلل ومّنة...اخل.
أقوؿ: ىذا حاصل كبلمهم ودل يذىبوا مذىب اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم من خصوص 

.  وعمـو
وا١بواب عليو: أما قولو: إهنم قد عرفوا أف ا٤بغفور ٥بم من ا٤بسلمْب دوف ا٤بشركْب فذلك 

٤بشركْب وال مشلتهم عبارتو، وا٢بق أف أىل تعنت ٧بض؛ ألف صاحب الرسالة ما قصد ا
السنة قد قطعوا بدخوؿ كل مسلم ا١بنة وذلك مع ا٤بغفرة ومبُب ا٤بسألة على دليلْب عقلي 

 ونقلي:
األوؿ يقاؿ: إنو ال ٰبسن من اهلل العفو والفضل إذا كاف ذلك يؤدي إذل اإلغراء لقبحو واهلل 

 يتعاذل عن القبيح واإلغراء بو.
٪بد العقبلء يذموف ملكاً أغرى رعيتو حٌب استخفوا بأوامره ونواىيو وجاء الشرع ثانياً: أنا 

بتصديقو، كما عاتب اهلل النيب صلى اهلل عليو وآلو وأصحابو على أخذ الفدى من أسارى 
بدر حٌب يثخنوا ُب األرض وذلك لتعظم ا٥بيبة من ا٤بسلمْب وتكسر نفوس أىل الشرؾ 

ىوادة عندىم وال رٞبة على ا٤بشركْب ولذا مدحهم اهلل فقاؿ: لكثرة القتل وأف ا٤بسلمْب ال 
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر{]الفتح:  [.29}َأِشدَّ

وأما من النقل فبل ٱبلو ا٤بخصص إما أف يكوف من القرآف أو من السنة، أما من القرآف فبل 
، وأما السنة فبل ٱبلو إما أف يكوف م ن طريق إال ما ىو ٦بمل وآّمل ال ٱبصص بو العمـو

داعية إذل البدعة فهذا مردود عند أئمة التحقيق من أىل ا٢بديث وغّبىم وإف كاف من 
طريق غّب الداعية فبل ٱبلو إما أف يقاؿ: ُٚبصص اآلحاد آيات القرآف الكبلمية أو ال، إف  

كاف األوؿ فبل ٱبلو إما أف يكوف العاـ ا٤بخرج منو ٦بازاً أو حقيقة ليس الثاين فبل ٱبلو إما 
ف تكوف داللتو على ما بقي قاطعاً عاد النزاع ىل ٱبصص بالظِب أـ ال، أو الداللة صارت أ

ظنية جاز ٚبصيص الظِب ٗبثلو اتفاقاً على أنو قد ورد أخبار صحيحة بتعذيب أقواـ على 
معاص معينة ال ٲبكن ٚبصيصها، فذىب اإلماـ ا٤بهدي أٞبد بن ٰبٓب إذل الرجاء 



 بعض مصنفاتو، وذىب اإلماـ إبراىيم بن ٧بمد والتخصيص فيما أحسب وذلك ُب
ا٤بؤيدي ووالدنا اإلماـ ا٥بادي ا٢بسن بن ٰبٓب عليو السبلـ إذل أف الباقي بعد إخراج التائب 
وإف كاف ٦بازاً قطعياً، وىذا ا٤بقاـ ٩با ينبغي فيو التحري ٥بذا توقفنا عن ترجيح أحد الطرفْب 

 آلخر.حٌب يفتح اهلل لنا ٗبرجح ألحدٮبا على ا
قاؿ شيخنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٢بسن بن ٰبٓب ػ رٞبو اهلل ػ و٘باوز عن سيئاتو ورفع ُب عليْب 

ُب جواب سؤاؿ ورد عليو من ا١بهة التهامية ما لفظو: وأما حسن العفو عن فاعل  -درجتو
 فَِإنََّك َغُفوٌر الكبّبة عقبل فيدؿ عليو قوؿ خليل الرٞبن: }َفَمْن تَِبَعِِب فَِإنَُّو ِمِبّْ َوَمْن َعَصاين 

بْػُهْم فَِإنػَُّهْم ِعَباُدَؾ َوِإْف تَػْغِفْر 36َرِحيٌم{]إبراىيم: [، وقوؿ عيسى عليو السبلـ : }ِإْف تُػَعذّْ
[، وأما عدـ حسنو عقبلً فلما فيو من اإلغراء ٥118َبُْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز ا٢بَِْكيُم{]ا٤بائدة:

 واإلغراء قبيح عقبلً.

[، 209جبلً تبل قولو تعاذل: }فَِإْف زَلَْلُتْم ِمْن بَػْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلبَػيػَّْناُت{]البقرة:وروي أف ر 
[ }فَاْعَلُموا أَفَّ اللََّو َغُفوٌر 209فجعل موضع: } فَاْعَلُموا أَفَّ اللََّو َعزِيٌز َحِكيٌم{]البقرة:

قاؿ: إف كاف ىذا كبلـ حكيم [ فسمعو أعرايب دل يقرأ القرآف فأنكره و 34َرِحيٌم{]ا٤بائدة:
 . فبل يقوؿ كذا ا٢بكيم ال يذكر الغفراف عند الزلل ألنو إغراء عليو. ا ى

 فيمكن ا١بمع بأف العقل ٰبسنو ُب صورة ال يكوف فيها إغراء. واهلل أعلم.
وأما العمومات فاعلم أف ُب ا٤بوضوعات اللغوية الوارد ّٔا الكتاب والسنة ألفاظ موضوعة 

 ة وذلك كأ٠باء الشرط واالستفهاـ وا٤بوصوالت و )كل( و٫بوىا.للعمـو حقيق
والدليل على ذلك التبادر عند اإلطبلؽ، فإنو إذا قيل: ال تقرب أحداً وال تشتم رجبلً فهم 

العمـو من ذات الصيغة قطعاً، والتبادر دليل ا٢بقيقة، وما كاف كذلك فداللتو قطعية؛ 
أو ُب العملي وال ٱبرج عن داللتو ا٤بذكورة لغّب ألجل التبادر سواء كاف ذلك ُب العلمي 

مغّب إال أنو ٤با وجد ا٤بغّب ُب العملي وىو كثرة التخصيص ُب أكثر عموماتو ضعفت تلك 
الداللة وصارت ظنية وبقي العلمي على األصل؛ إذ دل ٰبصل فيو ما يقتضي ا٣بروج عن 



ال تقدح ُب األصل مع أف األصل فبل بد أف يكوف داللة ٨بصصة قطعية مثلو؛ إذ القلة 
العاـ العملي إذا اشتد البحث عن ٨بصصو وحصل العلم بعدمو كانت داللتو قطعية على 

األصل يزيد ذلك وضوحاً أنا نقطع أف العلماء دل يزالوا يستدلوف ّٔذه الصيغ على وجو 
[، }يُوِصيُكُم 2ين{]النور:[، و}الزَّانَِيُة َوالزَّا38العمـو ٫بو: }َوالسَّارُِؽ َوالسَّارَِقُة{]ا٤بائدة:

 [ و٫بو ذلك ببل نكّب.11اللَُّو ُب أَْواَلدُِكْم{]النساء:
قاؿ السعد فيما أورد على ذلك من التشكيكات: إنو عناد؛ ألنا نقطع أف العمـو ُب مثل: 

 . ال تضرب أحداً، إ٭با يفهم من الصيغة. ا ى

ىا وٕبثنا ُب مفهـو تلك األلفاظ وقاؿ بعضهم: إنا ٤با استقرينا اللغة العربية وتتبعنا
 . واختربناىا وجدناىا مفيدة للعمـو وعلمنا ذلك علماً قطعياً. ا ى

 ىذا والكتاب والسنة عربياف.
وأما أحاديث اإلرجاء فاعلم أنو كذب على نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو قطعاً لقولو 

إف كاف ىذا ا٣برب صدقاً ُب صلى اهلل عليو وآلو: ))أال وإنو سيكذب علّي...(( ا٣برب، ف
 نفس األمر دؿ على أنو سيكذب عليو، وإف كاف كذباً فقد كذب عليو قطعاً.

إذا عرفت ىذا فالعلماء من غّب نظر إذل قدماء األئمة وأشباىهم يقبلوف حديث الَبغيب 
 والَبىيب من دوف مناقشة ُب رواهتا ويتساىلوف.

ل رواية من جر إذل مذىبو حٌب يكوف لو شاىد نعم وأما ما كاف يرجع إذل العقائد فبل يقب
من غّبه، وقد ادعى السيد ٧بمد بن إبراىيم الوزير أف أخبار اإلرجاء بلغت فوؽ أربعمائة 

 وثبلثْب حديثاً.
نعم وجلتها من رواية أىل مذىبو من أىل ا٢بديث ٩با ٯبر إذل قو٥بم أو من غّبىم من 

بلة مكتوبة مائة مرة قل ىو اهلل أحد...(( أخبار الَبغيب كخرب: ))من قرأ ُب دبر كل ص
 ا٣برب، رواه ٧بمد بن منصور ُب األمارل.

ومن األخبار احملتملة الٍب ليست نصاً ُب ا٤بقصود مع أهنا معارضة بأخبار تبلغ حد التواتر 



ا٤بعنوي من دواوين اإلسبلـ مع األدلة القرآنية العاضدة ٥با فإف قلنا بصحة أخبار الوعيدية 
رجاء على كثرة ذلك من ا١بانبْب تناقضت، وإف قلنا بكذّٔا ٝبيعاً لـز أف األمة قد وأىل اإل

اتفقت على ضبللو وذلك اعتمادىم على األخبار ا٤بكذوبة مع أف ا٤بسألة خطرىا عظيم، 
و٤با يلـز من أخبار اإلرجاء اإلغراء على فعل الزنا واللواط وشرب ا٣بمر واالعتكاؼ على 

لكبائر وترؾ الواجبات كالصبلة والصـو وغّب ذلك ٝبلة ترؾ أوامر اهلل اللهو وغّب ىذه من ا
 وفعل مناىيو فيندـ ُب ا٤بعاد حيث ال ينفع الندـ، إف كاف القوؿ قوؿ الوعيدية.

 إف كاف قولكم فليس بضائري .... أو كاف قورل فالوباؿ عليكم

جزة العظمى إذل آخر نعم فالقوؿ الفصل األخذ ُب ىذه ا٤بسألة ٗبا دؿ عليو القرآف ا٤بع
الزماف احملفوظ من الزيادة والنقصاف...إخل، ٍب أورد أدلة الفريقْب ٝبيعها فراجعو فإنو ٕبث  

 كامل نفيس.
قلت: وىنا قاعدة يعرؼ منها كذب ىذه األخبار الٍب ٛبسك ّٔا ا٤برجئة وذلك أهنا ٨بالفة 

من الغاؿ وإف كاف شيئاً يسّباً  ٤با كاف عليو النيب صلى اهلل عليو وآلو وأصحابو فإهنم تربأوا
وصرحوا بدخولو النار، ونسبوا مانع الزكاة إذل الردة واستحلوا دمو ومالو ُب أياـ أيب بكر 

وصرحوا بكفر تارؾ الصبلة، وكذلك النيب صلى اهلل عليو وآلو دل يقبل إسبلـ من استأذنو 
تأذف النيب صلى اهلل ُب تركها أو ُب شرب ا٣بمر إذل غّب ذلك من أحوا٥بم، ىذا عمر اس

عليو وآلو ُب قتل حاطب ٤با كتب إذل قريش، وقصة ثعلبة ال ٱبفى على أحد وإ٭با أصل 
ىذا ا٤بذىب من ا١بوابات اإلقناعية وذلك أنو ٤با عوتب معاوية وعدد عليو ما ارتكب ُب 

يَػْغِفُر  اإلسبلـ دل يلق مساغاً لئلنكار فأجاب بقولو: وثقت بقوؿ اهلل تعاذل: }ِإفَّ اللَّوَ 
يًعا{]الزمر: نُوَب ٝبَِ [ وعمرو بن العاص ٤با حضرتو الوفاة فجعل يتندـ على أحداثو 53الذُّ

فجعل ولده عبد اهلل يذكر لو مواقفو مع النيب صلى اهلل عليو وآلو فقاؿ لو عمرو ما معناه: 
ليهم نسيت ال إلو إال اهلل، فهما أوؿ من فتح اإلرجاء، وتبعهم ا٤بلوؾ على ذلك فتقرب إ

علماء السوء واختلقوا كثّباً من األخبار مع ما طرؽ اإلسبلـ من مكائد الزنادقة األشرار 



وغّبىم من الباطنية وا٤بنافقْب والكفار ليلبسوا علينا قواعد اإلسبلـ فتداو٥با الناس حٌب 
صارت ُب أيدي الديانْب فشهروىا تديناً وعملوا بسبلمة صدورىم وحفظوىا ٢برصهم على 

 ففشا من ىذه األقواؿ الردية واالختبلؼ بْب ىذه األمة احملمدية.السنن 

 ]اإلماـ[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ:
 الطائفة الثاين ا٤برجئة:

وىذا لفظو فيهم: قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : وألف ا٤برجئة وآّربة ال يرتدعوف عن الكذب وغّبه من 
النار من ُب قلبو مثقاؿ حبة  ا٤بعاصي، أما ا٤برجئة فعندىم أهنم مؤمنوف وأف اهلل ال يدخل

 . من خردؿ من إٲباف وإف زىن وإف سرؽ وإف قتل، والكذب أخف من ذلك. ا ى
]ابن الوزير[ إذل أف قاؿ السيد ٧بمد بعد اعَبافو بصدؽ ما نسب إليهم وٙبرير ا١بواب 

 على ما ذكره يتم بذكر وجوه:
من ا٤بعاصي مباىتة عظيمة  الوجو األوؿ: أف قولو: ا٤برجئة ال يرتدعوف عن الكذب وغّبه

وإنكار للضرورة، فإف كبلمنا إ٭با ىو فيمن عرؼ منهم بالديانة واألمانة وأدى الواجبات 
وترؾ احملرمات، وا٤بعلـو بالضرورة أف من ا٤برجئة من ىو من أىل العبادة والزىادة والعلم 

 واإلفادة...اخل.
ات فيتوجو عليو ىذا ا١بواب، ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: إف صاحب الرسالة دل يسلبهم فعل الطاع

وإ٭با ذكر أنو ال رادع ٥بم عن الكذب لقطعهم بعدـ دخو٥بم النار فبل نأمن أف يفتعلوا ما 
أرادوا ٩با يقوي بدعتهم كما قد نقل، وأقصى ما ىنا أف رواية ا٣بايف أرجح من رواية 

و الذي اآلمن يعرؼ ذلك كل منصف وينكر مشسو ا٤بتعسف، وٝبيع ا٥بذياف من ىذا الوج
زعم أف اهلل مّن عليو بعلمو ال يشم رائحة ما تكلم بو صاحب الرسالة ػ رٞبو اهلل ػ وال ٰبـو 
حوؿ احملرر من أقوالو، شكونا عليك األفعاؿ القلبية فأجبتنا بأفعاؿ ا١بوارح كأف ابن ُأيبّْ دل 

قيهم )أُرِيو يفعل من ذلك شيئاً، بل أين أنت من عبادة ا٣بوارج وقرآهنم الذي ال ٯباوز ترا
 السُّها ويريِب القمر(.



]ابن الوزير[ قاؿ: الوجو الثاين: اعلم أف ا٢باصل على احملافظة على ا٣بّبات وآّانبة 
للمكروىات ليس ٦برد اعتقاد أف اهلل تعاذل يعاقب على الذنب وإ٭با ىو شرؼ ُب النفوس 

ا فإف أكثر ا٣بلق ٧بافظة وحياء ُب القلوب من مبارزة ا٤بنعم ٔبميع النعم با٤بعاصي، و٥بذ
على ا٣بّب، و٦بانبة للمكروه، أشدىم حياء من اهلل وإجبلال لو، وأما ٦برد االعتقاد فهو 

 واحد ال يزيد وال ينقص و٥بذا ٪بد الوعيدية ٨بتلفْب مع اٙباد معتقدىم...إخل.
اة ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ال ٱبلو إما أف يكوف العمل ٦برداً عن طلب شكر ا٤بنعم أو طلب النج

أو ال، األوؿ باطل ٤بصّبه ال لغرض فتعْب الثاين إما لوجهي الشكر وا٣بوؼ أو ألحدٮبا  
كما قاؿ صلى اهلل عليو وآلو ٤با عوتب على إجهاد نفسو ُب العبادة بعد تبشّبه بغفراف 

ذنبو: ))أفبل أكوف عبداً شكوراً(( وا٤بعاتب لو من أصحابو دل يظهر لو ىذا الشرؼ الذي 
جواب النيب صلى اهلل عليو وآلو ]حوؿ[ ٞبى ما حررًب بل قاؿ سبحانو ُب  ذكرًب والحاـ

[، وقاؿ: }ٱَبَاُفوَف يَػْوًما تَػتَػَقلَُّب 28وصف ا٤بمدوح: }َوُىْم ِمْن َخْشَيِتِو ُمْشِفُقوَف{]األنبياء:
[ وغّب ذلك كثّب، بل كانت الصحابة إذا غضبت قاؿ 37ِفيِو اْلُقُلوُب َواألَْبَصاُر{]النور:

 ٤بقسم: أما واهلل لوال خوؼ اهلل. وغّب منكر وجود ا٢بياء من كفائف الناس ا٣بُوَّْؼ.ا

وأما اختبلؼ الوعيدية فلتفاوت االعتقاد ُب القلوب كما قاؿ أىل ٫بلتك: إ٭با اإلٲباف يزيد 
وينقص، وقد اختلفت عبادة ا٤ببلئكة" واألنبياء كذلك صلوات اهلل عليهم، أال ترى إذل 

علموف ما أعلم لضحكتم قليبلً ولبكيتم كثّباً...(( ا٣برب، ومعناه عن النيب قولو: ))لو ت
صلى اهلل عليو وآلو أو عن وصيو عليو السبلـ فأعرؼ الناس باهلل أشدىم خوفاً منو كما 
روي عنو صلى اهلل عليو وآلو ُب بعضهم: ))لو دل ٱبف اهلل دل يعصو(( بتصدير حرؼ 

لٍب ذكرًب أحد ا٤براتب الٍب ذكرىا الرازي عن ا٤بتصوفة غلو دل االمتناع لوجود، وىذه ا٤برتبة ا
 يدؿ عليها دليل من الكتاب وال نطقت ّٔا السنة وال جرت على ألسن ذوي األلباب.

وأما األشعار العشقية الٍب استشهدًب ّٔا فمن غلو العشاؽ ومقامات ا٤ببالغة ال ٚبفى عن 
[، بياف 80ِفْر ٥َبُْم َسْبِعَْب َمرًَّة...{ اآلية]التوبة:أىل البياف كما قاؿ سبحانو: }ِإْف َتْستَػغْ 



 ذلك أف فعل ا٤بساؽ ال لغرض من العبث.
 فإف قلت: بل ٦برد احملبة من العارفْب.

قلنا: ال ٚبلو تلك احملبة إما أف تكوف ٜبرة النعم العديدة عادة ونتيجتها من قسيم الشكر أو 
٤بطلوب، فليت شعري ما أ١بأؾ إذل ترؾ ا٣بوؼ من ىجر احملبوب وعتبو كاف ذلك ىو ا

مناىج الظاىرية والتمسك ىنا ٗبسالك ا٤بتصوفْب بعد أف عنفتمونا ورميتمونا بانتحاؿ أقواؿ 
الفبلسفة وا٤ببتدعْب، ىلم كبلـ الصحابة على ىذه ا٤برتبة والتابعْب أو برىاف لذي احملاجة 

 مبْب.

و ٲبوت مسلماً مثلما أف ا٤بعتزرل ال يقطع فأما قولو ُب جواب الفنقلة أف ا٤برجئ ال يقطع أن
بأنو ٲبوت تائباً، فجوابو أنو وإف دل يقطع بذلك أجبل مع معرفتو بأنو مؤمن على قواعدىم 

ُب تلك ا٢بالة ال شك أنو يقطع باستحقاقو ا١بنة، ولو كاف على بطن األجنبية لتلبسو 
حكم اليقْب ا٢باصل عنده  باإلٲباف على زعمو ُب تلك ا٢باؿ وطروء الشك اآلجل ال يغّب

مع أف ذلك من األفعاؿ القلبية و٫بن ٨باطبوف بالظاىر لنا من أحوا٥بم، وكما أنو قد يصدؽ 
الكذوب فبل يلزمنا تصديقو مع ٘بربتو على الكذب فكذلك ا٤برجئ ال يلزمنا اعتقاد خوفو 

 ية.من ا٣باٛبة مع قطعو ُب ا٢باؿ أنو من أىل ا١بنة فّبتدع عن الكذب ُب الروا
وأما نقلو عن ا٤بعتزلة من وجوب األصلح على اهلل فليس ذلك ٗبعُب الوجوب من جهة 

ُؿ اْلَقْوُؿ  االستعبلء وإ٭با ىو باعتبار قود ا٢بكمة الربانية، قاؿ سبحانو: }َما يُػَبدَّ
 [.9[، }ِإفَّ اللََّو الَ ٱُبِْلُف اْلِميَعاَد{]آؿ عمراف:29َلَديَّ{]ؽ:

و اهلل ػ : الوجو الرابع: إف من اعتقد أف اهلل يتفضل على أىل اإلسبلـ ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞب
ٗبغفرة ٝبيع الذنوب من غّب توبة دل يلـز من ذلك أف يتعمد الكذب على اهلل وٯباىر 

 ٔبميع ا٤بعاصي.. إذل آخر كبلمو من ىذا القبيل.
ـ من ىذا ولكن ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: دل يقصد صاحب الرسالة ػ رٞبو اهلل ػ أف تعمد الكذب يلز 

عدـ ا٣بوؼ عن تعمد الكذب يلـز منو عدـ الثقة بروايتو؛ إذ ال نأمن أف يتعمدوه فيما ٯبر 



إذل بدعتهم كما قد وقع من كثّب من الوضاعْب، ٍب من أين لنا أهنم من أىل شرؼ النفوس 
واحملبة الزاجرة عن غضب احملبوب وىجره؟ سلمنا فإذا عنده أف ذلك غّب معصية لكونو  

 ب لو ال عليو و٤بقاـ اإلٲباف فما بقي لنا من متمسك من قبوؿ أخبارىم فيما انفردوا بو.كذ

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : الوجو ا٣بامس: إف القوؿ باإلرجاء وإف كاف حراماً فليس 
بكفر وال فسق وكل بدعة ٧برمة ]تقوؿ[ فيها صاحبها ودل يكن كفراً وال فسقاً فصاحبها 

باإلٝباع، أما أف اإلرجاء ليس بكفر وال فسق فذلك مقتضى الدليل ومذىب مقبوؿ 
أصحاب ا٣بصم، أما الدليل فؤلف التكفّب والتفسيق ٰبتاج إذل دليل ٠بعي وىو مفقود 

و٨بالفتهم ُب النصوص تأويبلً ال يكفي ُب الكفر على أف ابن ا٢باجب اختار عدـ التأثيم 
 .اخل.٤بن خالف القطعي ٦بتهداً وىو قوي..

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: قاؿ الشرُب ػ رٞبو اهلل ػ ُب شرح األساس: وأما ا٤برجئة فمن قطع ٖبلف 
الوعيد ُب حق مرتكب الكبّبة أو انقطاعو فبل شك ُب كفره برده آيات القرآف الصحيحة 

 ُب بطبلف قولو. انتهى.
ال لعلمنا أهنا  قاؿ ُب )القبلئد(: وا٤بسلموف العاصوف داخلوف ُب الوعيد لعمومو، )األصم(:

ليست على عمومها بدليل خروج التائب و٫بوه، فهي ٦بملة مع التخصيص، )مقاتل(: ال 
 . وعيد ٤بسلم. ا ى

وقاؿ ُب موضع آخر: ا٤بعتزلة: ويصح اإلكفار مع التأويل إذ أكثر الكفار متأوؿ. )أبو 
 حنيفة(: ال أكفر أحداً من أىل القبلة.

ى اهلل عليو وآلو كفر إٝباعاً وكذا فيما علم ضرورة أنو قلنا: إذ استحل ا٣بمر أو سّبو صل
 مثلهم.

 ]ابن الوزير[ وقاؿ: ومن قاؿ: ال وعيد ألىل الصبلة أو جوز ا٣بلف على اهلل كفر.
قلت: فهذا كبلـ أصحابنا ال أرى ألحد منهم خبلؼ ذلك إال رواية عن ا٤بؤيد باهلل وقد 

 ن ا٢بسْب بن بدر الدين عليو السبلـ .نفاىا عنو فيما أحسب األمّب الكبّب شرؼ الدي



فأما الدليل فنقوؿ: من رد آية من القرآف لفظاً أو معُب نص ُب ا٤بقصود فقد كفر، وا٤برجئة 
ردوا حكم آيات ٧بكمات صرٰبات ال ٙبتمل التأويل وذلك قولو تعاذل: }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن 

ا َفبلَ تُػَولُّوُىُم اأَلْدبَاَر...{ إذل قولو: }َوَمْأَواُه آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحفً 
[ وقولو: }لَْيَس بِأََمانِيُّْكْم َوالَ أََماينّْ أَْىِل اْلِكَتاِب َمْن يَػْعَمْل ُسوًءا ٯُبَْز 16َجَهنَُّم{]األنفاؿ:

وقولو: }ِإفَّ الَِّذيَن َجاُءوا  [123ِبِو َوالَ ٯبَِْد َلُو ِمْن ُدوِف اللَِّو َولِيِّا َوالَ َنِصّبًا{]النساء:
بِاإِلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم الَ َٙبَْسُبوُه َشرِّا َلُكْم َبْل ُىَو َخيػٌْر َلُكْم ِلُكلّْ اْمرٍِئ ِمنػُْهْم َما اْكَتَسَب 

{]النور: [ وا٣بطاب للمهاجرين واألنصار، وقولو: }ِإفَّ الَِّذيَن يُػَبايُِعوَنَك...{ 11ِمَن اإِلٍبِْ
َا يَػْنُكُث َعَلى نَػْفِسِو...{]الفتح:إذل ق [ اآلية، وقاؿ: }ُقْل 10ولو: }َفَمْن َنَكَث فَِإ٭بَّ

ْبُكْم َعَذابًا  لِْلُمَخلَِّفَْب ِمَن اأَلْعرَاِب...{ إذل قولو: }َوِإْف تَػتَػَولَّْوا َكَما تَػَولَّْيُتْم ِمْن قَػْبُل يُػَعذّْ
ن ا٤بسلمْب، وقاؿ تعاذل: }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن [ واألعراب ُب تلك ا٢بالة م16أَلِيًما{]الفتح:

آَمُنوا الَ تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم...{ إذل قولو: }أَْف َٙبَْبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنْػُتْم الَ 
[ وقاؿ: }َلَقْد ِكْدَت تَػرَْكُن إِلَْيِهْم َشْيًئا قَِليبلً ، ِإًذا أَلَذقْػَناَؾ ِضْعَف 2َتْشُعُروَف{]ا٢بجرات:

[ وقولو: }َوَلِكْن يُػَؤاِخذُُكْم ٗبَا َكَسَبْت 74،75َياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت{]اإلسراء:ا٢بَْ 
[ وقولو تعاذل ٨باطباً للمسلمْب ُب آيات الربا: }َوَمْن َعاَد فَُأْولَِئَك 225قُػُلوُبُكْم{]البقرة:

ا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل [ وقولو تعاذل: }يَ 275َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف{]البقرة:
َنُكْم بِاْلَباِطِل...{ إذل  تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػيػْ

[ وقولو ُب آخر آية الصيد: }َفَمِن اْعَتَدى 29،30قولو: }َفَسْوَؼ ُنْصِليِو نَارًا{]النساء:
لَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل [ وقاؿ تعاذل: }يَاأَيػَُّها ا94بَػْعَد َذِلَك فَػَلُو َعَذاٌب أَلِيٌم{]ا٤بائدة:

ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما{]التوبة: [ 38،39َلُكُم انِفُروا ُب َسِبيِل اللَِّو...{ إذل قولو: }ِإالَّ تَنِفُروا يُػَعذّْ
اللَّْعَنُة َو٥َبُْم وقولو تعاذل: }َوالَِّذيَن يَنُقُضوَف َعْهَد اللَِّو ِمْن بَػْعِد ِميثَاِقِو...{ إذل قولو: }..َو٥َبُُم 

اِر{]الرعد: [ 19[ وقولو تعاذل: }َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُو َعَذابًا َكِبّبًا{]الفرقاف:25ُسوُء الدَّ
وقولو تعاذل: }يَاِنَساَء النَّيبّْ َمْن يَْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمبَػيػَّْنٍة ُيَضاَعْف ٥َبَا اْلَعَذاُب 



[ وقولو تعاذل: }ِإينّْ َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت َريبّْ َعَذاَب يَػْوـٍ 30ِضْعَفْْبِ{]األحزاب:
...{ إذل قولو: 13َعِظيٍم{]الزمر: [ وقولو تعاذل: }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َيْسَخْر َقوـٌ ِمْن قَػْوـٍ

َك ُىُم } ... بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ بَػْعَد اإِلٲبَاِف َوَمْن دَلْ يَػُتْب فَُأْولَئِ 
[ .. إذل غّب ذلك من آيات الوعيد فضبلً عن األخبار الٍب ال 11الظَّاِلُموَف{]ا٢بجرات:

 ٙبصى ُب ٝبيع دواوين اإلسبلـ.
ىذا وقد ورد من غّب ما سبق التصريح بأف الظادل والفاجر من أىل النار، ولوال ضيق ا٤بقاـ 

وظهرت أعبلـ ا٢بق ظهور وخوفاً من اإلسهاب وشفقاً من ملل ا٤بطلع التسع النطاؽ، 
 اإلشراؽ، فإف ا٤بسألة حريَّة بذلك فراجع البسائط.

فإف قلت: ىذه اآليات ٨برج منها التائب، والباقي منها، إما ٦بمل كما قاؿ األصم أو ٦باز  
 كما قاؿ غّبه وداللة أيهما ظِب وال تكفّب وال تفسيق إال بدليل قاطع.

ن استقراء لغة العرب، وأما كونو ٦بازاً فا١بواب قلت: أما اإلٝباؿ فغّب مسلم يعرؼ ذلك م
 من وجهْب:

 األوؿ: العمومات العلمية قطعية وإف خصصت كما تقدـ عن شيخنا رضواف اهلل عليو.

الثاين: نزوؿ ا٣بارج وا٤بخرج معا دليل إرادة ا٣بصوص وإف خوطبوا بلفظ العمـو فقد يطلق 
[ 173ِذيَن قَاَؿ ٥َبُُم النَّاُس{]آؿ عمراف:لفظ ا١بمع على ا٤بفرد لغرض كما قاؿ تعاذل: }الَّ 

[ 173والقائل نعيم بن مسعود األشجعي ال غّب: }ِإفَّ النَّاَس َقْد َٝبَُعوا َلُكْم{]آؿ عمراف:
وىو أبو سفياف وغّب ذلك، وبذلك يتضح وجوب القطع ُب الباقي مع أف ا٤بتأمل يعلم أف 

الداعي إذل بدعتو وىي ال تتمشى على األحاديث الٍب احتج ّٔا السيد ٧بمد من رواية 
 قاعدة احملدثْب وغّبىم بل ال يبعد أف رواية الداعية ال تقبل باإلٝباع.

 فإف قيل: إف الشيخْب قد رويا عن الداعية ُب صحيحيهما.
قلنا: ال يعارض ذلك النص الصريح منهما ومن غّبٮبا الحتماؿ أهنما دل يطلعا على كونو 

 ٯبر إذل بدعتو وذلك جائز كما ىو مصرح بو على أنو قد ذكر داعية أو رويا عنو ما دل



الطيب ٧بمد توفيق ُب )سنن الكائنات( ما لفظو: فكم ُب الصحيحْب من أحاديث اتضح 
لعلماء ا٢بديث غلط الرواة فيها...إذل قولو: وكم فيهما من أحاديث دل يأخذ ّٔما األئمة 

 ُب مذاىبهم...اخل.
 الطائفة الثالثة:

 زير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ:]ابن الو 
معاوية وا٤بغّبة وعمرو بن العاص ومن تقدـ ذكره ُب األوىاـ، فإف كثّباً من الشيعة ذكروا 

أهنا ظهرت على ىؤالء الثبلثة قرائن تدؿ على عدـ التأويل، وقدحوا بتصحيح حديثهم ُب 
 حديث الكتب الصحاح كالبخاري ومسلم، وأما أىل ا٢بديث فمذىبهم أهنم من أىل

التأويل واالجتهاد والصدؽ لكوهنم أظهروا التأويل فيما ٰبتملو وعلم البواطن ٧بجوب...إذل 
قولو: والقصد ٦برد تصحيح ا٢بديث الصحيح والذب عنو ال غّبه...إذل قولو: فأما أبو 

 -رضي اهلل عنو-موسى وعبد اهلل بن عمرو بن العاص و٫بوٮبا ٩بن دل يصح عنو لعلي 
 حرب وال سب...اخل.

 سرد أحاديث معاوية ُب األحكاـ وما ٥با من الشواىد من حديث غّبه بعضها عن ٍب
الثقات من الصحابة وبعضها عن ا٤بتنازع ُب ثقتهم إذل أف قاؿ بتزكيتو ولو دل يدؿ على 

وال ُب استحبلؿ حربو  -رضي اهلل عنو-ذلك إال أف معاوية دل يرو شيئاً قط ُب ذـ علي 
ذـ القائمْب عليو، و٥بذا روى عن معاوية غّب واحد من أعياف  وال ُب فضائل عثماف وال ُب

 الصحابة والتابعْب كعبد اهلل بن عباس وأيب سعيد ا٣بدري وعبد اهلل بن الزبّب...اخل.
]ا٤بؤلف[ أقوؿ: أما إنكاره أف يكوف ابن عمرو قاتل علياً عليو السبلـ فغّب سديد، ىذا ابن 

يس قاؿ: حدثِب عبد ا٤بلك بن قدامة بن إبراىيم بن ديزيل يقوؿ: وروى إ٠باعيل بن أيب أو 
حاطب ا١بمحي عن عمر بن أيب سعيد عن أبيو عن جده عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو: ))كيف بك يا عبد اهلل إذا بقيت ُب حثالة من 

فقلت: تأمرين  -صابعوفخالف بْب أ-الناس قد مرجت عهودىم ومواثيقهم وكانوا ىكذا؟ 



بأمرؾ يا رسوؿ اهلل، قاؿ: تأخذ ٩با تعرؼ وتدع ما تنكر وتعمل ٖباصة نفسك وتدع الناس 
وىواف أمرىم((، قاؿ: فلما كاف يـو صفْب قاؿ لو أبوه عمرو بن العاص: يا عبد اهلل اخرج 

 صلى اهلل فقاتل، فقاؿ: يا أبتاه أتأمرين فأقاتل وقد ٠بعت ما ٠بعت يـو عهد إرّل رسوؿ اهلل
عليو وآلو ما عهد؟ فقاؿ: أنشدؾ اهلل يا عبد اهلل أدل يكن آخر ما عهد إليك رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو وآلو أف أخذ بيدؾ فوضعها ُب يدي فقاؿ: ))أطع أباؾ(( فقاؿ: اللهم بلى، 
قاؿ: فإين أعـز عليك أف ٚبرج فتقاتل، فخرج عبد اهلل بن عمرو فقاتل يومئذ متقلداً 

 ، وقاؿ: إف من شعر عبد اهلل بعد ذلك يذكر علياً بصفْب:سيفْب
 فلو شهدت ٞبل مقامي ومشهدي .... بصفْب يـو شاب منو الذوائب

 عشية جاء أىل العراؽ كأهنم .... سحاب ربيع رفعتو ا١بنايب
 إذا قلت قد ولت سراعاً بدت لنا .... كتائب منهم وارَجَحنَّْت كتائب

 ... من البحر مد موجو مَباكبوجئناىم نردي كأف صفوفنا .

 فدارت رحانا واستدارت رحاىم .... سراة إليها ما نورل ا٤بناكب
 فقالوا لنا إنا نرى أف تبايعوا .... فقلنا بلى إنا نرى أف نضارب

وذكر ابن عبد ربو ُب )العقد الفريد( أف عبد اهلل كاف يقاتل ُب صفْب بسيفْب وروى لو 
بن عمرو ىذا ولو دل يقاتل فلم ٱبتلف النقلة أنو حضر مع  ىذه األبيات، وقد رويت حملمد

أبيو وسود بصفْب ))ومن سود علينا فقد شرؾ ُب دمائنا(( مع توليو ٤بعاوية مصراً بعد أبيو 
وأحسب أين اطلعت على ما يقتضي ندمو على القتاؿ واعتذاره إذل ا٢بسْب بن علي عليو 

 السبلـ إال أين قد سهوت عن موضعو.
 

 بن أيب سفياف[ ]معاوية
فأما معاوية فأمره مكشوؼ ال يسَب وظاىر ال يتسَب، ومثالبو أكثر من أف ٙبصى، و٨بازيو 

أعظم من أف تستقصى، ومن ذكره ُب حيز الصحابة فقد استخف بذلك ا٤بنصب الشريف 



 واستهدؼ ذلك الشامخ ا٤بنيف.
أف معاوية ٤با عاد من  فمنها ما روى أبو عبيدة عن الواقدي وٮبا ٩بن ال يتهم على معاوية

العراؽ إذل الشاـ بعد بيعة ا٢بسن عليو السبلـ واجتماع الناس إليو خطب فقاؿ: أيها 
الناس، إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو قاؿ رل: ))إنك ستلي ا٣ببلفة من بعدي فاخَب 

كاف من   األرض ا٤بقدسة فإف فيها األبداؿ((، وقد اخَبتكم فالعنوا أبا تراب، فلعنوه، فلما
الغد كتب كتاباً، ٍب ٝبعهم فقرأه عليهم، وفيو: ىذا كتاب كتبو أمّب ا٤بؤمنْب معاوية 

صاحب وحي اهلل الذي بعث ٧بمداً نبياً وكاف أمياً ال يقرأ وال يكتب فاصطفى لو من أىلو 
وزيراً كاتباً أميناً فكاف الوحي ينزؿ على ٧بمد وأنا أكتبو وىو ال يعلم ما أكتب فلم يكن 

 . يِب وبْب اهلل أحد من خلقو، فقاؿ لو ا٢باضروف كلهم: صدقت يا أمّب ا٤بؤمنْب. ا ىب

واعلم أف القرائن الدالة على خبث عقيدة معاوية وكفره كثّبة نقلها اإلخباريوف، منها أنو 
أخرب عن النيب صلى اهلل عليو وآلو أنو قاؿ: ))ويح عمار تقتلو الفئة الباغية، يدعوىم إذل 

يعمي على عمي -دعونو إذل النار((. فأجاب معاوية عليهم: إ٭با قتلو من جاء بو ا١بنة وي
فهذا جواب عاقل ٦بتهد أو جاحد  -القلوب معُب معجزة اطلعها على نبيو عبلـ الغيوب

 مستخف مرتد، كيف وىو من ا٤بؤلفة قلؤّم ىو وأبوه ببل خبلؼ.
[ ويقوؿ: 45النػَّْفَس بِالنػَّْفِس{]ا٤بائدة:ومنها: طلبو أف يقتل بعثماف غّب قاتلو واهلل يقوؿ: }

[ فرد حكم اهلل ُب ذلك ىو ومن معو، وقد بذؿ لو 33}َفبلَ ُيْسِرْؼ ُب اْلَقْتِل{]اإلسراء:
 أمّب ا٤بؤمنْب حكم اهلل ُب ذلك، ومن رد آية قرآنية كفر.

الولد للفراش ومنها: استلحاقو زيادا مع قوؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو ُب ا٣برب ا٤بشهور: ))
 وللعاىر ا٢بجر((، وقد المو على ذلك األموية وغّبىم حٌب قاؿ قائلهم ٨باطباً لو:

 أتغضب أف يقاؿ أبوؾ عف .... وترضى أف يقاؿ أبوؾ زاف
 فأشهد أف قربك من زياد .... كقرب الفيل من ولد األتاف

أما أنا فبل أرى و٤با روى لو أحد الصحابة النهي عن الشرب ُب آنية الذىب والفضة قاؿ: 



 بو بأساً، فأقسم الراوي أف ال يساكنو ُب بلد.
 ومنها: قتلو حجر بن عدي وأصحابو بعذراء غدراً وصرباً.

ومنها: ابتزازه األمة أمرىا من غّب مشورة وال سابقة، أما ُب اإلسبلـ فبل يعرؼ ونكره ُب 
 الدين ال يتعرؼ.

وٞبلو  -رضي اهلل عنو-بن أيب وقاص  ومنها: ٠بو ا٢بسن السبط صلوات اهلل عليو، وسعد
الناس على بيعة يزيد السكّب، وقولو لؤلنصار ٤با استأثر عليهم فشكوا إليو ذلك فسأ٥بم: ما 

الذي أمرىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو بو؟ فقاؿ: أمرىم أف يصربوا حٌب يلقوه على 
مور، وبذلو األمواؿ ٤بن روى ا٢بوض، فقاؿ ٥بم: فاصربوا حٌب تلقوه. مستهزئاً باآلمر وا٤بأ

فضائل ا٤بشائخ ليهدـ بذلك ما لعلي عليو السبلـ و٤بن روى القبائح فيو حٌب أسرع إذل 
ذلك أبو ىريرة وعمرو وعروة بن الزبّب و٠برة بن جندب وغّبىم، أفينبغي أف يقاؿ: ٦بتهد 

 هلل القائل:متأوؿ، وأي تأويل ُب يده بعد ىذا مع معرفتو لقولو صلى اهلل عليو وآلو، و 
 ودل تزؿ قلة اإلنصاؼ قاطعة .... بْب الرجاؿ ولو كانوا ذوي رحم

وكلما قلنا شايع ذائع متواتر النقل ُب دواوين اإلسبلـ يعرفو ا٣باص والعاـ، ومن روى عنو 
من الصحابة فإ٭با روى عنو ما دل ٱبالف الناس فيو مع أهنم قد رووا كبلـ ا٤بشركْب 

تعديل عند غّب ا٤بعترب، وكاف األوذل واألحرى ترؾ الذب عن وأشعارىم وليست الرواية 
معاوية وغّبه من أىل البهتاف لو كاف ٍب عقوؿ عارفة وأ٠باع لطرؽ ا٢بق واعية، وهلل در 

 السيد ٧بمد بن إ٠باعيل األمّب حيث قاؿ من قصيدة طويلة:
 وىل البن ىند غّب كل قبيحة .... فمن ذا الذي فيو يشك وٲبَبي

 أجرى الدماء جراءة .... بصفْب من أصحاب خّب مطهرِ  أليس الذي
 وقاد طغاة الشاـ من كل وجهة .... يقاتل يقيناً كل بر وخّبِ 

 وأورد عماراً حياضا من الردى .... ببيع حدانا فدى كل ٩بطري
 وسب أمّب ا٤بؤمنْب ٦باىراً .... وألـز أف ٲبلى على كل منرب



 كذا من سن سنة منكر  فقد عاد لعن البلعنْب ٝبيعو .... عليو
 وكم من جنايات جناىا ٘باريا .... وأبرزىا جهراً ودل يتسَبِ 

 أٯبهد من يدعي ابن ىند ٧بققا .... ومن قاؿ ىذا فهو واهلل ٦بَبي
 وما ىو إال ماكر متحيل .... على ا٤بلك حٌب نالو بتجربِ 

 ]عمرو بن العاص[
و٨بازيو مشهورة ُب ا١باىلية وأما عمرو بن العاص السهمي فمثالبو ظاىرة األعبلـ، 

واإلسبلـ، وىو األبَب الذي ىجا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو، فلما بلغ رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو ذلك لعنو بكل بيت لعنة، وأما ُب اإلسبلـ فابتدأ ّٔجو األنصار، وتكلم ٗبا 

ا٤بؤمنْب وبنو ىاشم تكلم بو ليغري بذلك بْب ا٤بهاجرين من قريش واألنصار، فغضب أمّب 
لؤلنصار، فخرج عمرو عن ا٤بدينة ودل يرجع حٌب رضوا عنو وشعره ُب ذلك وجواب الفضل 

بن العباس وحساف بن ثابت مذكور ُب البسائط فراجعو، واستعملو عمر بن ا٣بطاب 
فخانو، فأخذ عمر نصف مالو لبيت ا٤باؿ، والقصة مشهورة، و٤با عزلو عثماف عن مصر 

قتل، فلما بلغو قتلو استبشر وافتخر حٌب قاؿ: أنا أبو عبد اهلل إذا أنكيت حرض عليو حٌب 
قرحة أدميتها، ٍب شارؾ معاوية ُب حروبو كلها، وأعطى عهد اهلل أف ٰبكم با٢بق فغدر أبا 

موسى وحكم بغّب ا٢بق جرأة و٧باباة، أفما لك عقل يا مدعي اجتهاده إ٭با يكوف 
، فأي حجة ُب يده إال قولو من على منرب دومة االجتهاد فيما خفيت أرجحية قرائنو

ا١بندؿ: إف معاوية أوذل بعثماف، فإف كاف ذلك نافعاً فمرواف بن ا٢بكم أوذل بعثماف وإال 
فلم ال ٯبعل قرابة النيب صلى اهلل عليو وآلو كقرابة عثماف، ٍب أتى بطامة كربى وجرح ال 

ي أف آؿ أيب طالب ليسوا رل بأولياء يربى وذلك اختبلقو ا٣برب ا٤بخرج ُب الصحيح للبخار 
.. إذل آخر فريتو ىو ومن أخرجو ورواه، فيا عجباً عن تصديق ىذا األبَب اللعْب، أدل 

يعارض خربه الكتاب والسنة، قاؿ سبحانو ُب الذكر ا٢بكيم: }َوأُْوُلوا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم أَْوذَل 



النيب صلى اهلل عليو وآلو ]ُب علي[ عليو السبلـ  [ وقاؿ75بِبَػْعٍض ُب ِكَتاِب اللَِّو{]األنفاؿ:
 : ))من كنت مواله فعلي مواله((.

وأخرج الَبمذي مرفوعاً قاؿ: قاؿ صلى اهلل عليو وآلو لعلي: ))أنت أخي ُب الدنيا 
واآلخرة((، وقاؿ ُب ا٢بسنْب إهنما ابناه، وقاؿ: ))أنا سلم ٤بن سا٤بتم حرب ٤بن حاربتم((، 

بو حبْب حب القرابة و٢بب أيب طالب لو، وأما جعفر الطيار فإف أراده وقاؿ لعقيل إنو ٰب
 ٖبربىم ىذا فليعقلوا.

ومن العجائب أف احملدثْب إذا ٠بعوا رواية تقتضي الطعن ُب آحاد الصحابة ردوىا وجرحوا 
رواهتا وقالوا: يروي ما يقتضي الطعن على الصحابة، فلما ٠بعوا ٗبا يقتضي الطعن ُب بِب 

ع أىل الكساء وغّبىم كجعفر الطيار وعقيل بن أيب طالب، بل دل يتحاشوا من ىاشم أٝب
سيد ا٤برسلْب صلى اهلل عليو وآلو فإهنم رووا أنو عبس ُب وجو ابن أـ مكتـو والقصة 

مشهورة عندىم، وبعضهم قاؿ: كاف ضاالً قبل البعثة كافراً وعلي بن أيب طالب عليو 
وغّب ذلك من ٨بتلقاهتم رفعوا رؤوسهم إذل ذلك  السبلـ روي عنو خطبتو ابنة أيب جهل

{، }قَاتَػَلُهُم اللَُّو{ وهلل أمّب ا٤بؤمنْب حيث قاؿ: ما  وعدوه من أقوى ا٤بسالك، }ُىُم اْلَعُدوُّ
ُسَب ظهر ُب صفحات الوجو أو فلتات اللساف، وأعظم من ذلك وأصلو قوؿ اهلل سبحانو 

[ وما نقم القـو من آؿ أيب طالب إال أهنم 30ْلَقْوِؿ{]٧بمد:وتعاذل: }َولَتَػْعرِفَػنػَُّهْم ُب ٢بَِْن ا
كفلوا الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو ُب صغره، وحاموا عنو ٗبكة، وقاتلوا دونو با٤بدينة، وذبوا 

عن دينو بالعراؽ، فمنهم ا٤بقتوؿ غدراً، واحملبوس وا٤بطرود، وا٤بصلوب واحملروؽ، وقد تشرؼ 
 أيب طالب واختبلقو ما اهلل يعلم براءة نبيو صلى اهلل عليو الصحيح بإخراج حديث األبَب ُب

 وآلو من ذلك.
 وال لك أـ من قريش وال أب .... أعباد ما للـؤ عنك ٧بوؿ

وشعر عمرو ُب بيعو دينو من معاوية ٖبراج مصر معروؼ، وأكرب الطواـ روايتو ٣برب: ))تقتل 
 عمار الفئة الباغية(( وقتالو بعد ذلك، وعدـ توبتو.



روى نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد قاؿ: بينما علي عليو السبلـ واقف بْب ٝباعة من 
ٮبداف وٞبّب وغّبىم من أبناء قحطاف إذ نادى رجل من أىل الشاـ من دؿ على أيب نوح 
ا٢بمّبي، فقيل لو: قد وجدتو فماذا تريد، فحسر عن لثامو فإذا ىو ذو الكبلع ا٢بمّبي 

فقاؿ أليب نوح: سر معي، قاؿ: إذل أين؟ قاؿ: إذل أف ٬برج  ومعو ٝباعة من أىلو ورىطو
عن الصف، قاؿ: وما شأنك؟ قاؿ: إف رل إليك ٢باجة، فقاؿ أبو نوح: معاذ اهلل أف أسّب 

إليك إال ُب كتيبة، قاؿ ذو الكبلع: بلى فسر فلك ذمة اهلل وذمة رسولو صلى اهلل عليو 
ا أريد أف أسألك عن أمر فيكم ٛبارينا وآلو وذمة ذي الكبلع حٌب ترجع إذل خيلك فإ٭ب

فيو، فسار أبو نوح وسار ذو الكبلع وقاؿ: إ٭با دعوتك أحدثك حديثاً حدثناه عمرو بن 
العاص قدٲباً ُب خبلفة عمر بن ا٣بطاب ٍب أذكرناه اآلف بو فأعاده، إنو يزعم أنو ٠بع 

ؽ وُب إحدى الكتيبتْب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو قاؿ: ))يلتقي أىل الشاـ وأىل العرا
ا٢بق وإماـ ا٥بدى ومعو عمار بن ياسر(( فقاؿ أبو نوح: نعم واهلل رأيتو إنو لفينا، قاؿ: 

 نشدتك اهلل أجاد ىو على قتالنا؟ ..
إذل آخر القصة، منها أنو سأؿ ذو الكبلع أبا نوح أف يذىب معو إذل عمرو فذىب معو 

استفهمو أبو نوح دل سألت عنو؟ فأعاد إليو وأخربه ذو الكبلع فسألو عمرو عن عمار ف
عليو ا٢بديث الذي حدث بو ذي الكبلع فأخربه أنو فيهم، فسألو عمرو أف ٯبمع بينهم 
وبْب عمار فجمع بينهم فأخربه عمار أف النيب صلى اهلل عليو وآلو أمره أف يقاتل مع علي 

 عليو السبلـ الناكثْب والقاسطْب وأخربه أهنم ىم ...إخل.

يب قاؿ: دخل عمرو بن العاص على معاوية فسألو حاجة وقد كاف بلغ معاوية وروى الشع
عنو ما يكرىو، فكره قضاىا وتشاغل، فقاؿ عمرو: يا معاوية إف السخاء فطنة وإف اللـؤ 
تغافل وا١بفاء ليس من أخبلؽ ا٤بؤمنْب، فقاؿ معاوية: يا عمرو ٗباذا تستحق منا قضاء 

بأعظم حق وأوجبو إذ كنت ُب ٕبر عجاج فلوال  ا٢بوائج العظاـ، فغضب عمرو وقاؿ:
عمرو لغرقت ُب أقل مائو وأرقو ولكِب دفعتك فيو دفعة فصرت ُب وسطو، ٍب دفعتك فيو 



أخرى فصرت ُب أعلى ا٤بواضع منو فمضى حكمك، ونفذ أمرؾ، وانطلق لسانك بعد 
تلجلجو، وأضاء وجهك بعد ظلمتو، وطمست لك الشمس بالعهن ا٤بنفوش، وأظلمت 

 . لك القمر بالليلة ا٤بد٥بمة. ا ى
وكم أروي لو من ا١براءة بعد ا٤بعرفة والكذب على اهلل وعلى رسولو صلى اهلل عليو وآلو مع 
أنا نتحاشا من نقل بعض األخبار ٙباشياً وخوفاً من اإلسهاب فيما ىو أشهر من نار على 

.  علم فقصرنا عناف القلم عن استقصاء بعض ما يلـز
 

 شعبة[]ا٤بغّبة بن 
وأما ا٤بغّبة بن شعبة الثقفي فقصة إسبلمو مشهورة وغدرتو بأصحابو ُب التواريخ مصدورة، 
وفجرتو ُب اإلسبلـ ظاىرة غّب مستورة، ويكفيو جواب ا٢بسن سبط رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو أحد سيدي شبايب أىل ا١بنة وأحد رٰبانٍب نيب ىذه األمة حيث قاؿ: وإف حد 

لثابت عليك، ولقد درأ عمر عنك حق اهلل ]واهلل[ سائلو عنو، ولقد سألت  اهلل ُب الزنا
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو: ىل ينظر الرجل إذل ا٤برأة يريد أف يتزوجها؟ فقاؿ: ))ال بأس 

 . بذلك يا مغّبة ما دل ينو الزنا(( لعلمو بأنك زاف. ا ى
السبلـ على منرب الكوفة وىو الساعي  وقد نقل غّب واحد أنو كاف يلعن أمّب ا٤بؤمنْب عليو

 بْب معاوية وزياد حٌب استلحق معاوية زياداً.

 ]أبو ىريرة[
وأما أبو ىريرة، فروى ابن أيب ا٢بديد أنو غّب مرضي الرواية عند ا٤بعتزلة...إذل أف قاؿ: ضربو 

ى عمر بالدرة وقاؿ: قد أكثرت من الرواية وأحرى بك أف تكوف كاذباً على رسوؿ اهلل صل
 اهلل عليو وآلو.

قلت: وروي أنو هتدده بالنفي إذل جباؿ دوس، قاؿ: وروى سفياف الثوري عن منصور عن 
 إبراىيم التيمي قاؿ: كانوا ال يأخذوف عن أيب ىريرة إال ما كاف من ذكر جنة أو نار.



وروى أبو أمامة عن األعمش قاؿ: كاف إبراىيم صحيح ا٢بديث فكنت إذا ٠بعت ا٢بديث 
رضتو عليو فأتيتو يوماً بأحاديث من حديث أيب صاحل عن أيب ىريرة فقاؿ: دعِب أتيتو فع

من أيب ىريرة إهنم كانوا يَبكوف كثّباً من حديثو، وقد روي عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: 
أال إف أكذب الناس ػ أو قاؿ: أكذب األحياء ػ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو أبو 

 ىريرة الدوسي.
بو يوسف قاؿ: قلت أليب حنيفة: ا٣برب ٯبيء عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وروى أ

ٱبالف قياسنا ما نصنع بو؟ قاؿ: إذا جاءت بو الرواة الثقات عملنا بو وتركنا الرأي، فقلت: 
ما تقوؿ ُب رواية أيب بكر وعمر، فقاؿ: ناىيك ّٔا، قلت: علي وعثماف، قاؿ: كذلك، 

اؿ: والصحابة كلهم عدوؿ ما عدى رجاال، ٍب عد منهم أبا ىريرة فلما رآين أعد الصحابة ق
 وأنس بن مالك.

وروى سفياف الثوري عن عبد الرٞبن بن القاسم عن عمر بن عبد الغفار أف أبا ىريرة ٤با 
قدـ الكوفة مع معاوية كاف ٯبلس بالعشيات بباب كندة وٯبلس الناس إليو فجاء شاب من 

أبا ىريرة أنشدؾ اهلل أ٠بعت من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو الكوفة فجلس إليو فقاؿ: يا 
يقوؿ لعلي بن أيب طالب: ))اللهم واؿ من وااله وعاد من عاداه((، فقاؿ: اللهم نعم، 

 . قاؿ: فأشهد باهلل لقد واليت عدوه وعاديت وليو، ٍب قاـ عنو. ا ى
يو مداخلتو معاوية وواليتو أقوؿ: وذّل أبا ىريرة عمر فخانو فأخذ عمر ما وجد معو، ويكف

لعملو ومفارقتو أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ بعد أف ٠بع فيو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
 ما ٠بع.

قاؿ عبد الرٞبن الشافعي ا٤بلقب بأيب شامة ُب رسالتو )٨بتصر كتاب ا٤بؤمل(: وروى ٧بمد 
من الصحابة ػ وُب رواية: ٝبيع بن ا٢بسن عن أيب حنيفة أنو قاؿ: أقبل من كاف من القضاة 

الصحابة ػ وال أستجيز خبلفهم إال ثبلثة نفر: أنس بن مالك، وأبو ىريرة، و٠برة بن 
جندب، فقيل لو ُب ذلك فقاؿ: أما أنس فاختلط ُب آخر عمره وكاف يفٍب من عقلو وأنا 



غّب أف  ال أقلد، وأما أبو ىريرة فكاف يروي كل ما ٠بع من غّب أف يتأمل ُب ا٤بعُب ومن
 . يعرؼ الناسخ وا٤بنسوخ. ا ى

 قاؿ: وكذلك روى ابن قتيبة أف عائشة كذبت أبا ىريرة.
 وأخرج أبو داود الطيالسي عن عائشة أهنا أنكرت على أيب ىريرة بعض األخبار.

وأخرج البخاري ُب صحيحو ما لفظو: عن نافع يقوؿ: حدث ابن عمراف أبا ىريرة يقوؿ: 
أبا ىريرة  -يعِب عائشة-ط(( فقاؿ: أكثر أبو ىريرة علينا فصدقت ))من تبع جنازة فلو قّبا

وقالت: ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو يقولو، فقاؿ ابن عمر: لقد فرطنا ُب قراريط  
 . كثّبة. ا ى

وفيو: أف أبا ىريرة اعتذر عن قو٥بم أنو أكثر باآلية، فقف عليو تعرؼ هتمة الصحابة لو 
 ابن عمر فقاؿ: لقد فرطنا ُب قراريط كثّبة. بالكذب حٌب استهزأ بو

 
 ]٠برة بن جندب[

فأما ٠برة بن جندب فكاف على شرطة زياد سفاكاً للدماء يفعل األفاعيل، روى األعمش 
عن أيب صاحل قاؿ: قيل لنا: قدـ رجل من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو فأتيناه 

ٟبر وعند األخرى ثلج فقلنا: ما ىذا؟ فإذا ىو ٠برة بن جندب وإذا عند إحدى رجليو 
 . قالوا: بو النقرس. ا ى

وقيل لو: اتق اهلل تقتل ىذا وتقتل ىذا على الظنة، فقاؿ: وأي بأس ُب ذلك إف كاف من 
 أىل ا١بنة مضى إذل ا١بنة وإف كاف من أىل النار مضى إليها. ا ىػ شرح النهج با٤بعُب.

٢بسْب بن علي عليو السبلـ وكاف ٰبرض الناس وكاف ٠برة على شرطة ابن زياد يـو مقتل ا
على ا٣بروج عليو وقتالو وىو الراوي ٤با بذؿ لو معاوية أربعمائة ألف أف قولو تعاذل: }َوِمَن 

[ اآلية، نزلت ُب علي عليو السبلـ وأف قولو 204النَّاِس َمْن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو...{]البقرة:
[ نزلت ُب ابن ملجم 207نَػْفَسُو ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّو{]البقرة:تعاذل: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرِي 



 . لعنو اهلل. ا ى
قلت: وىو القائل ٤با عزلو معاوية عن إمارة البصرة: لعن اهلل معاوية واهلل لقد أطعتو طاعة لو 

أين أطعت اهلل مثل ذلك ما عذبِب قط. كبلمو أو معناه خسر الدنيا واآلخرة، وىو آخر 
 ثة موتاً الذين قاؿ ٥بم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو: ))آخركم موتاً ُب النار((.الثبل

 
 ]الدعوة إذل اهلل ووسائلها[

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : قاؿ ا٤بعَبض: ويقاؿ ما تقوؿ إذا وردت شبهات ا٤بلحدين 
ظر ُب علم الكبلـ ومشكبلت ا٤بشبهة وآّربة ا٤بتمردين وقد ساعدؾ الناس إذل إٮباؿ الن

 وىل ىذه إال مكيدة للدين...إذل آخر ما ذكره.
أقوؿ: ال ٱبلو الكفرة إما أف يطلبوا منا أدلتنا حٌب يسلموا أو يوردوا علينا شبههم حٌب نَبؾ 

 اإلسبلـ فهاتاف مسألتاف:
 أما ا٤بسألة األوذل: وىو إذا سألونا أدلتنا حٌب يسلموا.

 فا١بواب من وجوه:
أف نقوؿ ألىل الكبلـ: ما تقولوف للكفرة إذا قالوا: إف أدلتكم احملربة ُب علم الوجو األوؿ: 

الكبلـ شبهة ضعيفة وخياالت باردة كما قد قالوا ذلك وأمثالو فما أجبتم بو بعد 
 . االستدالؿ والنزاع وا٣بصومة فهو جوابنا عليهم قبل ذلك كلو. ا ى

واب ا١بملي مع إرادة اإلنصاؼ، وأما مع ]ا٤بؤلف[ قلت: أما مع عدـ ا٤بعرفة فما يكوف ا١ب
 ا٤بكابرة فبل يضر دعوى من ادعى ضعف الدالئل العقلية ا٤بنّبة الشاىد ٥با السمع.

]ابن الوزير[ قاؿ: فإف قالوا: إنو ٰبسن منا إقامة الرباىْب العقلية قبل أف ٫بكم عليهم 
قبح منكم ذلك قبل إقامة بالعناد ونرجع إذل اإلعراض عنهم وإذل ا١بهاد، وأما أنتم فإنو ي

 الرباىْب.
]ا٤بؤلف[ قلنا ٥بم: إف ا٢بجة هلل تعاذل عليهم قد ٛبت قبل أف تذكروا ٥بم تلك الرباىْب ٗبا 



خلق اهلل ٥بم من العقوؿ وأرسل إليهم من الرسل فكما أهنم لو ماتوا على كفرىم قبل 
نقوؿ ٥بم: قد أقاـ اهلل مناظرتكم ٥بم حسن من اهلل أف يعذّٔم بالنار فكذلك ٰبسن منا أف 

ا٢بجة عليكم وعرفكم، ٍب استدؿ أف النيب صلى اهلل عليو وآلو قاتل ا٤بشركْب حٌب يشهدوا 
 كبلمو.   الشهادتْب ودل يوجب اهلل عليو آّادلة. ا ى

أقوؿ: أما إذا استطعمونا الدليل وجب لفعلو صلى اهلل عليو وآلو مع أىل ٪براف وغّبىم ٩بن 
 ضرورة.قبلهم وبعدىم بال

وأما قولو: إنو قاتل قبل الدعاء ُب آخر األمر، فغّب مسلم؛ إذ قد عرض نفسو على قبائل 
العرب ودعاىم ُب ا٤بواسم كافة حٌب فشى اإلسبلـ وطار صيتو وظهر ظهوراً ال ٯبهلو أحد 
من العرب، وأرسل دعاتو إذل اليمن قبل الكتاب فلما أعرض العرب أمره اهلل بالقتاؿ بادئاً 

 ش ومن ظاىرىم ٍب الذين يلوف ا٤بدينة، ٍب كافة أىل الشرؾ بعد الفتح.بقري
وقد جرت عادة ا٢بكيم سبحانو وتعاذل بعدـ مؤاخذة الناس حٌب يقيم عليهم األدلة فإذا 

فسقوا أخذىم بتكذيبهم، ىذا نبينا صلى اهلل عليو وآلو أمره اهلل با١بداؿ فقاؿ: }َوَجاِد٥ْبُْم 
 [.125{]النحل:بِالٍَِّب ِىَي َأْحَسنُ 

 وأما التقسيم اآلخر وىو ىل ىم معذوروف قبل ا٤بناظرة أـ ال؟
قلنا: أما قواعدنا فهي قاضية بعدـ عذرىم لكن ٫بن متعبدوف بكماؿ معرفة اهلل سبحانو 
على ما ٯبب لو وإرشاد عباده ٗبا فهمنا من العلـو حٌب ورد الوعيد على كتم علم ٰبتاج 

 ج اهلل على عباده كيف يعرؼ ٜبرة ا٢بجج.إليو الناس ومن دل يعرؼ حج

]ابن الوزير[ قاؿ: الوجو الثاين: إف الكفار مٌب سألونا الدليل على ثبوت اإلسبلـ قلنا ٥بم: 
انظروا ُب ملكوت السماوات واألرض ومعجزات األنبياء و٫بو ذلك من أدلة اإلسبلـ على 

 اإلنصاؼ...إذل آخر كبلمو.
أولو ٗبعزؿ عن كبلـ صاحب الرسالة ػ رٞبو اهلل ػ ، لكن ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: جوابك ىذا من 

 ا١بواب على ىذه الوجوه بأٝبعها من وجهْب:



أحدٮبا: أف اهلل سبحانو وتعاذل تعبدنا بالنظر لعدـ الطريق إذل معرفتو كما ٯبب لو إال من 
جهتو ليس إال، فثبت وجوبو كما قلتم أنكم تأمروف الكفرة بو، أما الكفار فقد قدمنا 

جوب دعاىم إذل ا٢بق إذا استطعمونا ذلك ٗبا أمكن وال يلزمنا إدخالو ُب قلؤّم، بل ٫بن و 
متعبدوف بذلك سواء انتفعوا أـ ال، كما وجب على األنبياء صلوات اهلل عليهم؛ ألف 

العلماء ورثة األنبياء، على أف ٝبيع ما تردوف بو ال يستقيم إال بالنظر، وٝبيع أدلة السمع 
رجحاف بعضها على بعض إال العقل بواسطة النظر الذي قمتم وقعدًب ُب ال ٰبكم على 

 ىدـ وجوبو.
الوجو الثاين: إنك قررت فيما سبق لك أف كل أىل فن حجة ُب فنهم على من سواىم من 
سائر الفرؽ فمالك اآلف رجعت على عقبيك وأنكرت وجوب النظر ٍب استدليت بو، ومع 

أعظم من إٲباف أئمتكم أيب بكر وعمر، فإهنما دل يؤمنا أف ىذا يستلـز أف إٲباف احملدثْب 
حٌب تبل عليهما القرآف ودعاٮبا الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو فلما نظرا صدؽ قولو بعقو٥بما 
آمنا بواسطة النظر، وىبل عرفا رّٔما من غّب نظر كما عرفو أىل ا٢بديث، ودل ال يسكت 

ما إذل عقو٥بما، بل تكلف ذلك فأين قولو: الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو من دعائهما ووكله
 [.86}َوَما أَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِّْفَْب{]ص:

وأما استداللو على عدـ احملاجة بقولو تعاذل: }فَِإْف َحاجُّوَؾ فَػُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهي لِلَِّو{]آؿ 
كقولو   [ وأمثا٥با فهي من األجوبة ا٤بسكتة الٍب يسميها البيانيوف باإلقناعية20عمراف:

[ بعد إقامة الربىاف 81تعاذل: }ُقْل ِإْف َكاَف لِلرَّْٞبِن َوَلٌد فَأَنَا أَوَُّؿ اْلَعاِبِديَن{]الزخرؼ:
وٙبقق العناد؛ ألف القرآف من حكيم واحد ٯبب ٞبلو على االئتبلؼ ومقعده على شريعة 

بحانو: اإلنصاؼ وا١بمع بْب آياتو وأحكامو فبل تذىب بو مذاىب االختبلؼ وقد قاؿ س
[ وقاؿ تعاذل: }يَاأَيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلّْْغ َما أُنزَِؿ 125}َوَجاِد٥ْبُْم بِالٍَِّب ِىَي َأْحَسُن{]النحل:

ْر فَِإفَّ 214[ }َوأَنِذْر َعِشّبََتَك األَقْػَرِبَْب{]الشعراء:67إِلَْيَك ِمْن َربَّْك{]ا٤بائدة: [ }َوذَكّْ
 [ إذل غّب ذلك ٩با يقتضي معناه.55ذاريات:الذّْْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَْب{]ال



]ابن الوزير[ قاؿ: فإف قلت: قد يكوف ُب الناس من ىو بليد ال يستطيع أف ينظر وال 
 يعرؼ األدلة إال بالتعليم فيجب تعليمو.

 وا١بواب من وجوه:
األوؿ: ال سبيل على قواعدكم إذل العلم القاطع بوجود من ىو كذلك، سلمنا فإف اهلل 

ْب يعلم منو النظر وطلب ا٢بق يلهمو وٲبكنو ال ٧بالة، سلمنا أف اهلل تعاذل دل ٲبكنو تعاذل ح
من ذلك لببلدتو، فمن أين أنو مكلف بالعلم؟ وما ا٤بانع أنو غّب مكلف عند من ال ٯبيز 

 . التقليد. ا ى

ف ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ال ٱبلو إما أف تكوف تلك الببلدة مانعة عن معرفة الدليل أصبل فالتكلي
ساقط، أو يكوف متمكناً معها من ا٤بعرفة وجب عليو التعلم؛ ألف العاقل إذا خاؼ من 

وباؿ أمر وجب عليو طلب النجاة من الوباؿ ولقولو تعاذل: }فَاْسأَُلوا أَْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكْنُتْم 
ؿ [ فلو ترؾ ذلك لكاف إذل ا٣ببط أقرب منو إذل الصواب كما قا43الَ تَػْعَلُموَف{]النحل:

سبحانو وتعاذل: }َوِمَن النَّاِس َمْن ٯُبَاِدُؿ ُب اللَِّو ِبَغّْبِ ِعْلٍم َوالَ ُىًدى َواَل ِكَتاٍب 
[ وىذا ىو الوجو ُب تكليفو بالعلم؛ إذ ما ال يتم الواجب إال بو وكاف 8ُمِنّب{]ا٢بج:

ا زَاَدُىْم مقدوراً ٯبب كوجوبو والتعليم مقدور، وقد قاؿ سبحانو: }َوالَِّذيَن اْىَتَدوْ 
[ وقاؿ سبحانو: }َوَىَديْػَناُه 14[ }َوَرَبْطَنا َعَلى قُػُلؤِِّْم{]الكهف:17ُىًدى{]٧بمد:

[ وقد ورد: ))اطلبوا العلم ولو بالصْب(( أخرجو ا٤برشد باهلل عليو 10النَّْجَدْيِن{]البلد:
 السبلـ ُب أماليو، والسيوطي ُب ا١بامع الصغّب وغّبٮبا.

لوجو الثاين: أف يقوؿ: قد يكوف ُب الناس من ال يفهم األدلة احملققة ]ابن الوزير[ قاؿ: ا
 بالتعليم أيضاً لشدة ببلدتو فما أجبتم بو فهو جوابنا.

 فإف قلتم: األدلة ٛبنع وجود مثل ىذا فإف وجد فغّب مكلف.
قلنا: و٫بن نقوؿ ٗبثل ىذا فيمن ال يتمكن من معرفة اإلسبلـ ٗبجرد خلق العقل وبعثة 

 . ا ىالرسل. 



]ا٤بؤلف[ أقوؿ: تقدـ ا١بواب، وىنا لطيفة وذلك رجوعو إذل العقل وبعثة الرسل ٖببلؼ ما 
 تقدـ.

]ابن الوزير[ قاؿ: الوجو الثالث: إف الذي يعرفو أىل ا١بهل من ا٤بسلمْب يكفي أىل 
 الببلدة من الكفار فإنو ال يطالب باألدلة الٍب ال يعرفها إال علماء الكبلـ إال أىل الذكاء

من الكفار وأىل الذكاء منهم قد ٛبت عليهم ا٢بجة ومكنهم اهلل من ا٤بعرفة وال ٯبب علينا 
 . تعريفهم ٗبا ىم متمكنوف من معرفتو من غّب تعريفنا كما تقدـ. ا ى

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: أما الكفار فقد تقدـ ا١بواب فإف كاف مطلوبك التساوي بْب العادل 
هل أو رجحتو كما تقدـ ورديت النقل، قاؿ تعاذل: وا١باىل فقد خالفت العقل وفضلت ا١ب

[ وأىل اإلسبلـ البصّب منهم 9}َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن الَ يَػْعَلُموَف{]الزمر:
وغّبه قد ثبت اإلٲباف ُب قلؤّم وإف تناوؿ العي بعضهم عن ٙبرير الدليل فهو ثابت قليب 

ت عما تضمنو كبلـ صاحب الرسالة من التعلم لرد الشبو  عجز عن التعبّب عنو وأنت خرج
 كما قيل:

 إذا دل تستطع شيئاً فدعو .... وجاوزه إذل ما تستطيع
 

فأما وجوب التعريف علينا فكذلك قد تقدـ إال أنو قد دب ودرج على كثرة ا٥بذياف 
وينزه والَبويج على قصارى العقوؿ والبياف ليخلص أىل ٫بلتو من ٕبار ا١بهل الوخيم، 

أقوا٥بم عن لواـز التشبيو والتجسيم حٌب وىي ا٢بجج النّبة على أىل الكفر فإف دل يكن 
 خرج إذل النصرة فقد كاد، نسأؿ اهلل التوفيق إذل أوضح طريق.

]ابن الوزير[ قاؿ: الوجو الرابع: سلمنا أنو من عرؼ علم الكبلـ ٛبكن من ٧باجة الكفار 
ب وال يستحب، أما أنو ال ٯبب فلعدـ ما يدؿ على وإفحامهم دوف غّبه ولكن ذلك ال ٯب

 . وجوبو. ا ى



]ا٤بؤلف[ قلت: أما الدليل على وجوب التعليم فإف العقبلء قاطبة يذموف من رأى غريقاً 
قادراً على إنقاذه وال ينقذه أو ضاالً عن احملجة فبل يرشده والكافر ٗبنزلة الغريق، وأما من 

ؼ والنهي عن ا٤بنكر ال ٙبصى، وقد تقدـ بعض إشارة، الشرع فأدلة وجوب األمر با٤بعرو 
وأما اإلفحاـ فهبل ٯبب ٤بناظرة الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو طوائف الكفر حٌب أبلغ فلما 
فحموا عن معارضتو الذوا بالسيوؼ وأىدوا مهجهم للحتوؼ، وأىل ٪براف أقروا با١بزية 

رسوؿ صلى اهلل عليو وآلو فقد وتركوا موضع ا٤بباىلة، فإف كاف ذلك غّب واجب على ال
تكلف أو كاف واجباً فهو خبلؼ مبانيك وما يغنيك إنكار ما علم من تواريخ اإلسبلـ 
وتفسّب الكتاب العزيز }َربػََّنا الَ تُزِْغ قُػُلوبَػَنا بَػْعَد ِإْذ َىَديْػتَػَنا َوَىْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْٞبًَة ِإنََّك 

 .[8أَْنَت اْلَوىَّاُب{]آؿ عمراف:
]ابن الوزير[ قاؿ: وأما أنو ال يستحب فلما ٱباؼ من ا٤بضرة ا٢باصلة ٗبعرفتو كما تقدـ 

 ٙبقيق ذلك ُب الوىم الثاين عشر.
]ا٤بؤلف[ قلت: قد مر ا١بواب عليو ىناؾ وأف معرفة اهلل حق معرفتو ال ٰبصل منها إال 

والعكس، وقد بينا  األمن ال كما قاؿ، فانظر لغرابة ىذا القوؿ كيف جعل ٧بل األمن خوفاً 
 ىناؾ ارتفاع شيوخنا عما ألصق ّٔم فراجعو.

]ابن الوزير[ قاؿ: فإف قيل: قد ورد ُب السمع ما يدؿ على وجوب البياف، فا١بواب من 
 وجوه:

الوجو األوؿ: إف ا٤براد بذلك بياف ما دل يبينو اهلل للعامة إال بواسطة علماء الشريعة من 
وأما العلـو العقلية الٍب ساوى اهلل بْب ا١بميع فيها فبل ٯبب أحكاـ الفروع وأركاف الشريعة 

تعلمها؛ ألف ما دل يتعلق باإلسبلـ من ذلك ال ٯبب إٝباعاً وما يتعلق باإلسبلـ منو فقد 
بينو اهلل تعاذل وما بينو دل ٯبب إعادة البياف...إذل أف قاؿ: غاية ما ُب األمر أف ىذا 

اىل فهو ٚبصيص صحيح؛ ألنو ٚبصيص بالعقل ٚبصيص للعمومات ا٤بوجبة لتعليم ا١ب
 . وٚبصيص العمـو جائز عند العلماء بالقياس الظِب كيف بالدليل العقلي. ا ى



]ا٤بؤلف[ أقوؿ: قد سلم ورود السمع بوجوبو ومع ذلك فبل ٱبلو إما أف يكوف اهلل قد بْب 
و ٩با ينتفع بو ٥بم معرفتو ُب كتابو أو ال، إف كاف األوؿ وجب تعريفهم وإببلغهم؛ ألن

الناس، ولكوف النيب صلى اهلل عليو وآلو بلغ األمة ذلك وىذا باألوذل من تعريف مسائل 
الفروع لَبتب صحتها أو قبو٥با على ا٤بعرفة، أو دل يكن اهلل تعاذل قد بينو لزمك أف القرآف 

 غّب كامل وأف النيب صلى اهلل عليو وآلو دل يستوؼ عليهم ا٢بجة وذلك باطل.
: إنو لو دل ٯبب علينا تعريف العقليات لوجب أف يعد النيب صلى اهلل عليو وآلو متكلفاً ثانيا

حيث تبل على مشركي العرب األدلة ا٤بثّبة لدفائن العقوؿ على الوحدانية وعلى أىل 
 الكتاب لكل من الفريقْب ٩با يليق بو ليتخلص عن الواجب.

 د بذلك.إذا عرفت ىذا علمنا أف العمـو باقي لبقاء التعب
 وقولو: وما يتعلق باإلسبلـ منو، فقد بينو اهلل تعاذل وما بينو دل ٯبب إعادة البياف.

فنقوؿ: إف البياف إما عقلي أو نقلي، إف كاف األوؿ فعلينا التذكّب ال البياف، أو الثاين 
وجب بيانو للميثاؽ الذي أخذه اهلل علينا لنبينو للناس، والعقل يستحسن وجوب إرشاد 

وإنقاذ الغريق كما تقدـ، وال نسلم قبوؿ العقل ٥بذا القياس الذي زعمت أنو  الضاؿ
٨بصص على أنا ال نقوؿ بزيادة غّب ما بينو اهلل كما أنا نقوؿ ال ٯبب إعادة الدعاء مع 
ا٤بكابرة وال ندفع التخصيص بالعقل ولكن أنت وأىل ٫بلتك دفعتموه عند قولو تعاذل: 

[ وعند 96[ }َواللَُّو َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوَف{]الصافات:62ٍء{]الزمر:}اللَُّو َخاِلُق ُكلّْ َشيْ 
آية االستواء وآية آّيء وغّب ذلك، فإف العقل ٰبيل استواء غّب ا١بسم والعرض وتنقل 

 غّبٮبا.

ـَ  وأما أنو قد أعلمنا بقياـ ا٢بجة فذلك مسلم لكن قد قاؿ: }فََأِجْرُه َحٌبَّ َيْسَمَع َكبَل
[ أمر لنا ُب معرض اإلخبار، والنيب صلى اهلل عليو وآلو ابتدأ الدعاء 6{]التوبة:اللَّوِ 

بالعقليات وعقب الفروع اإلسبلمية حٌب ضرب اإلسبلـ ٔبرانو األرض ومؤل األرض كبلمو 
ُب ٝبيع األ٫باء طو٥با والعرض ومن تشكك فيما قلنا تأمل ألوؿ القرآف نزواًل والفرؽ بْب 



 اريخ منادية ٗبا قلنا فلَباجع.ا٤بكي وا٤بدين والتو 
]ابن الوزير[ قاؿ: الوجو الثاين: إنا ٬بصص تلك العمومات بفعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

وآلو فإنو عليو السبلـ دل يشتغل ببياف كيفية النظر وتعليم العقلي ذلك بل دعا الناس إذل 
من األنبياء، وقاؿ اهلل تعاذل  اإلسبلـ وقاتلهم عليو وبلغ ما أوحي إليو، والعلماء ليسوا أبلغ

َنا ِإالَّ اْلَببَلُغ اْلُمِبُْب{]يس: [ وكذلك العلماء فإ٭با ىم ورثة 17ُب األنبياء: }َوَما َعَليػْ
األنبياء، وأىل السنة قد قاموا ٕبق الوراثة للعلم النبوي، وقد علمنا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ار وإ٭با أمرنا بالدعا قبل القتاؿ حٌب اشتهرت عليو وآلو دل يأمرنا با٤بناظرة قبل قتاؿ الكف
 . الدعوة النبوية وقاتل عليو السبلـ قبل الدعوة. ا ى

]ا٤بؤلف[ قلت: أما فعلو صلى اهلل عليو وآلو فقد قدمنا ما فعل مع ا٤بشركْب وما ناظرىم بو 
 حٌب ٙبداىم ودعاىم إذل إقامة الربىاف عليو إف كاف وعرض ا٤بباىلة ألىل ٪براف بعد

ا٤بناظرة بل لبث الزماف الطويل ُب مكة ُب مناظرة و٦بادلة وتعقب ذلك مقامو با٤بدينة  
كذلك مناظرا للناس ٗبا يعرفوف ودل يقاتل حٌب دعاىم الفينة بعد الفينة، والدعا ينقسم إذل 
قسمْب: كامل وغّب كامل، فالكامل دعا األنبياء كما حكى اهلل صفتو قاؿ عز من قائل: 

 َنا ِإالَّ اْلَببَلُغ اْلُمِبُْب{ أي الكامل ُب البياف ا٤بعروؼ لدى ا٤بخاطب.}َوَما َعَليػْ 
 فإف قاؿ قائل: إف النيب صلى اهلل عليو وآلو رٗبا أرسل غّبه مع ا٤بسلمْب فيقاتل قبل الدعا.

قلنا: ليس كما وٮبتم بل كاف يبعث صلى اهلل عليو وآلو السرايا ويأمرىم بدعاء من وردوا 
 اب اهلل، والكتاب مشحوف باألدلة العقلية على قدر ما يفهموف لنزولو بلغتهم.عليو إذل كت

وأما أنو قاتل قبل الدعوة فإ٭با ذلك إذا كاف ٤بعرفتهم ٤با دعا وشهرة ا٤بدعو إليو واإلعادة ال 
 ٘بب بعد البياف البليغ.

وأصحابو فأما زعمك أف يكوف أىل ا٢بديث قاموا ٗبا قاـ بو النيب صلى اهلل عليو وآلو 
وفهموا كما فهموا من معاين التنزيل ففرية ليس فيها مرية كيف أيقاس عقل النيب صلى اهلل 

عليو وآلو بأجبلؼ الظاىرية وقد وزف فرجح بأمتو أو بأصحابو فرساف الببلغة وأرباب 



ا٣بطابة ُب مقابل من ال يعرؼ قبيل من دبّب، وال حقيقة من ٦باز، وال ٘بسيم من تعطيل، 
 يو من ٛبثيل؟وال تشب

فيا هلل والعجب!! أتنسب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وأصحابو إذل ا١بهل الوخيم 
وترميهم بببلدتكم؟ إف ذلك ٥بو الببلء ا٤ببْب! وىل أردت غّب ىذا؟ وىل ٞبت إال ُب 

 ٞباه؟!!
فيلسوؼ ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : ومن ا٤بعلـو أف الكفار لو اعتذروا بالشبو وجاءوا ب

ٯبادؿ عنهم وطلبوا من النيب صلى اهلل عليو وآلو ترؾ ا١بهاد حٌب يتعلموا أدلة علم الكبلـ 
وٯبيب النيب عن ٝبيع شبو الفبلسفة القادحة ُب العلم حٌب يؤمنوا على يقْب ما عذرىم 

النيب صلى اهلل عليو وآلو ُب الكفر يوماً واحداً وكيف ٲبهلهم ويَبؾ جهادىم حٌب يتعلموا 
 . لك؟ ا ىذ

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: بل العلم اليقْب أف النيب صلى اهلل عليو وآلو كاف ٯبيب عن كل شبهة 
ويقيم ا٢بجة عليهم كما جرت عادة اهلل ا٢بكيم بإرساؿ الرسل وٛبكْب ا٤برسل إليهم 

واإلنذار واإلعذار لكلٍّ ٗبا يليق بو، أليس نبينا صلى اهلل عليو وآلو لبث ُب مكة ثبلثة عشر 
أو أقل قليبًل، وأّمن صفواف بن أمية مدة، وجعل ا٣بيار لو بعد انقضاء ا٤بدة بْب  سنة

اإلسبلـ أو الرحيل، وكذلك اليهود كم تناظر ىو وإياىم ودل يقتلهم إال بعد ا٣بندؽ، 
ونقطع يقيناً أنو صلى اهلل عليو وآلو ال يعاجل أحداً حٌب يستوُب إقامة الربىاف عليو، إف 

كيم ال من عقل ٧بدث جليف ال يدري ٗبجازات القرآف الكرًن، شرعنا مقتبس من ح
[ 4أتقيس شريعتنا ا٤بطهرة ونبينا الذي قاؿ اهلل فيو: }َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم{]القلم:

بعقل جاىل ضعيف كفر الناس بقو٥بم: القرآف ٨بلوؽ هلل، حٌب كفر من دل يكفر من قاؿ 
القرآف وأنو ال يغفر ذنب من قاؿ: القرآف ٨بلوؽ، ذلك وزعم أف اهلل ال يقدر على خلق 

ولو قاـ ٔبميع الواجبات واجتنب ٝبيع ا٤بقبحات ويغفر كل ا٤بعاصي مع القوؿ بإثبات 
قدًن ثانيا مع اهلل وىو القرآف حٌب لو قتل رسوؿ اهلل وٝبيع أصحابو وقاؿ بقدـ القرآف وإف 



ما بعد األياـ ا٤بعدودة الٍب تلقفوىا دل يعمل ٕبرؼ منو غّب الشهادتْب فإنو يدخل ا١بنة أ
عن اليهود أو شفاعة أو عفو؟! سبحانك اللهم ىذا ّٔتاف عظيم، واهلل ا٤بستعاف على ما 

 تصفوف!!
فأما قولو: إنو ال ٰبصل العلم ٗبا تقدـ إال ُب مدة طويلة فغّب مسلم؛ ألف الدليل على 

تواؿ، أما صاحب الفطنة فقابليتو ال الوحدة وما تستحق من الصفات إٯباباً وسلباً قريبة االن
ٙبتاج إذل جور مؤنة وأما البليد فهو أقرب لعدـ معرفتو لشبو الفبلسفة فبل يهمك ىذه 

 ا٤بخافة فإف ا٢بق ظاىر األعبلـ قريب ا٤بعاين سهيل ا٤بسلك إذل أفئدة ذوي األفهاـ.

٤بصلوب منكم ُب إذا عرفت ىذا فمن أين اشتغلتم يا أىل ا٢بديث بعمارة الدين؟ أـ أين ا
ذات اهلل رب العا٤بْب؟ أـ أين ا٤بقتوؿ منكم ُب مباينة الظا٤بْب؟ أـ أين ا٤بهجور منكم ُب 

اإلزراء على الفاسقْب؟ بل نثرت دراٮبهم على رؤوسكم، ونشرت مبلبسهم على 
 صحفكم!!

ن ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : الوجو ا٣بامس: إهنا وردت نصوص تقتضي العلم أو الظ
أف ا٣بوض ُب الكبلـ على وجو التحكيم لؤلدلة العقلية ُب آّازات ا٣بفية، وتقدٲبها على 
النصوص السمعية مضرة عظيمة ودفع ا٤بضرة ا٤بظنونة واجب عقلي بإٝباع ا٣بصـو ودليل 

 ا٤بعقوؿ.
 فإف قالوا: وُب ترؾ علم الكبلـ خوؼ مضرة أيضاً.

غّب مسلم وإال تسمينا خائفْب لسقوط األبنية  ]ا٤بؤلف[ فا١بواب: إف تسمية ا٤برجوح خوفاً 
القائمة الصحيحة علينا، سلمنا أنو يسمى خوفاً لكن دفع ا٤بضرة ا٤بوىومة أو آّوزة ال 

٘بب ال سيما إذا دل يندفع إال بارتكاب ما فيو مضرة مظنونة فإف ذلك قبيح بالضرورة مع 
 . تساوي ا٤بضرتْب واحتماؿ تساويهما. ا ى

اب عن ىذا الوجو: إف ورود النصوص إف كانت معارضة للقطعيات فغّب قلت: وا١بو 
مأخوذ ّٔا لئبل يعارض القطعي بالظِب، قاؿ تعاذل: }َوالَ تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو 



 [ وقاؿ اهلل ُب ذـ ا٤بشركْب: }ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإفَّ الظَّنَّ اَل يُػْغِِب ِمنَ 36ِعْلٌم{]اإلسراء:
 [ أو ورود النص ا٤بماثل وجب تأويلو لئبل يتعارض القطعياف.28ا٢بَْقّْ َشْيًئا{]النجم:

وأما قولك: ودفع ا٤بضرة ا٤بظنونة واجب عقبلً ٤بسلم لكن ٫بن ننفي ا٤بضرة ا٤بظنونة لوجوب 
 اتباع القواطع وتأويل ا٤بظنوف لتجتمع األدلة ونعمل ٔبميعها.

الكبلـ مرجوحة. فنقوؿ: أما ما كاف دليلو قطعي  وأما قولو: إف خوؼ مضرة ترؾ علم
فمضرة ترؾ معرفتو راجحة وغّبه ال مضرة فيو كما قدمنا وما كاف منو ظنياً فمرجعو نظر 
الناظر وترجيحو إليو وا٣بطأ ُب الظنيات معفو عنو وغّب مسلم لك ترتيب ا٤بضرات وال 

ّدعى، وإ٭با ذلك من أوائل باب طليعة ا٤بخ
ُ
 ازي اآلتية ألىل ا٢بديث.وجود النص ا٤ب

وأما قولو ُب الوجو السادس: إف من ا٤بعتزلة والزيدية من يقوؿ: ا٤بعارؼ ضرورية، فلم 
يطرحوا وجوب النظر إال فيما ىو ظاىر بالضروريات ومن مبتداىا، وقولو عنهم ٔبواز تقليد 

بلء يعرؼ ذلك احملق فيتنزؿ فيما مرجعو الغموض أما ما يعرؼ بديهة فقد أثبتوه ١بميع العق
 من تأمل كبلمهم.

]ابن الوزير[ قولو من الوجو السادس: وأما ا٤بسألة الثانية وىي قولو: ما يصنع احملدثوف عند 
ورود الشبو الدقيقة من الفبلسفة وغّبىم وذكرىم ٢بكاية ملك الرـو وإرسالو إذل الرشيد 

ت الصانع فاحتج بطلب ا٤بناظرة وأف الرشيد أمر ٗبحدث فسألوه عن الدليل على ثبو 
عليهم بقوؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو: ))بِب اإلسبلـ على ٟبس دعائم...(( ا٢بديث، 
فكتبوا إذل الرشيد ُب ذلك وطلبوا غّبه فأرسل ٤بتكلم فدسوا عليو من فهمو فوجده كما 

 ٰبذروف فسموه قبل الوصوؿ إليهم، وا١بواب على ذلك من وجهْب:
قوؿ: أخربنا ما كاف يصنع الصحابة والتابعوف ومن أجاز الوجو األوؿ معارضة وىو أف ي

التقليد ُب األصوؿ من ا٤بتكلمْب وأىل ا٤بعارؼ الضرورية منهم، وأوؿ من ابتكر علم 
 الكبلـ منهم فإنو ال ٲبكن من ال يعرؼ الكبلـ أف يصنع مثلو.

رياضة ُب فإف قالوا: إف ُب الصحابة وكل من ذكرًب من يتمكن من ذلك من غّب تعليم وال 



 الكبلـ لفرط ذكائو.
 قلنا: وما ا٤بانع أف يكوف ُب كل عصر من ىو كذلك .. إذل آخر كبلمو.

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: أما وجوب تعلم ا٤بعقوالت فبل كبلـ فيو، وأما إيراد وإصدار ما يفحم 
ا٣بصم ويلجئو إذل ا٤بكابرة أو التسليم فمحتاج إذل ذلك ليقطع الكبلـ ُب مواضعو وعند  

مشكلة ما ٰبلها وال شك أف الناس متفاوتوف ُب الفهم والقرآف الكرًن ينيب على وضع  كل 
كل شيء ُب موضعو على ما تقتضيو أساليب البلغاء، والناس متفاوتوف ُب األخذ منو على 
قدر أفهامهم ورسوخ أقدامهم ُب العربية، أما جهاؿ ا٢بنابلة وبلهاء أىل ا٢بديث فليسوا من 

وإ٭با يثّب دفائن عقوؿ العقبلء، وا٣بطابات القرآنية دل تتوجو إال إليهم،  ىذا الشأف ُب شيء
وفعل الرشيد فضيحة تعمد ّٔا اإلسبلـ ومكرة ىّد ّٔا أركاف الناموس احملمدي وىتك ّٔا 

أستار احملدثْب ضعفاء األحبلـ لدعواىم وراثة ا٢بكمة واالحتواء على ما بعث بو سيد 
 األناـ صلى اهلل عليو وآلو.

 من تزيا بغّب ما ىو فيو .... فضحتو شواىد االمتحاف
 

]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: الوجو الثاين: إف ُأصولكم تقتضي عدـ ا٣بوؼ من ذلك؛ ألف 
عندكم أف النظر واجب على القيد والبياف واللطف واجباف على اهلل، فنقوؿ: ال حاجة 

ة فإف دل يقدح ُب أحد أركاف الدليل دل على ىذا إذل تعلم الكبلـ بل نقف حٌب ترد الشبه
توجب شكا وال تستحق جواباً، وإف قدحت فعلنا ما ٯبب علينا وىو النظر عند 

 ا٤بعتزلة...إخل.

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: القوؿ بوجوب اللطف والبياف كالقوؿ بوجوب بعثة الرسل وسبلمة العقل، 
مر ٦بمع عليو مصرح بو ُب  فإف عدـ أحدٮبا فيما مرجعو إليهما ارتفع التكليف، وىذا األ

كتب أىل اإلسبلـ، ومقتضى الدليل واللطف ىو التمكْب ودل نسد عليكم ذلك إ٭با ا٤براد 
أف الغّب الناظر رد اللطف وىو التمكْب مع القدرة، وأما الوقوؼ حٌب ترد الشبهة فبل ٲبنع 



نفسانية بواسطة ذلك مع صحة االعتقاد فإهنا وإف دل ترد من ا٣بارج فقد ترد من ا٣بواطر ال
الوساويس الشيطانية كما قد وقع من أىل البدع وبعض العواـ دع عنك اإليرادات 

ا٣بارجية، وقد رجعتم إذل وجوب النظر عند ا٢باجة وذلك ىو ا٤بطلوب، أما من دل ٰبتج 
 فبل يكلف بو؛ ألف ٙبصيل ا٢باصل ٧باؿ.

ح النظر فقد أبطلتم كل النظر ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ: فإف قيل: فهل تقولوف بقب
 ببعض النظر؛ ألف أدلتكم ىذه نظرية وىذا متناقض.

وا١بواب: إنا ال نقبح النظر وكيف وقد أمر اهلل تعاذل بو و٫بن إ٭با دفاعنا عن الكتاب 
والسنة لكن نبطل مبتدع النظر ٗبسنونو فيبطل من األنظار ما أدى إذل القدح ُب الصحابة 

وإذل القطع ُب صفات اهلل تعاذل بغّب تقدير وال ىدى وال كتاب منّب، وإذل تكفّب ا٤بسلمْب 
 وقد بينا ُب الوىم الثاين عشر أف الذي يبطلو أىل السنة من النظر نوعاف:

 أحدٮبا: ما كاف متوقفاً على ا٤براء واللجاج الذي ال يفيد اليقْب ويثّب الشر.
ض فيها الشكوؾ وا٢بّبة والبدعة ٤با وثانيهما االنتصار للحق با٣بوض ُب أمور يستلـز ا٣بو 

ُب تلك األمور من الكبلـ بغّب علم ُب ٧بار العقبلء ومواقفها، وقد أوضحت ذلك ُب 
الوىم الثاين عشر وذكرت أقواؿ فحوؿ ا٤بتكلمْب فيو واعَبافهم بذلك فخذه من ىنالك 

 فقد أبطل أىل ا٢بديث بعض النظر ببعضو كما فعل أىل الكبلـ ُب إبطاؿ أنظار
 . خصومهم بأنظارىم وىذا صحيح عند ا١بميع. ا ى

]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ىذا الذي من أجلو سياؽ الكبلـ من أوؿ الكتاب إذل آخره ونتيجة تلك 
ا٤بقدمات، وُب قولو: فإف قيل ... إذل آخر ا١بواب، نقض ٤با قدـ من الشبو ٝبيعها وىدـ 

بو الٍب حررىا أخص من ٤ببانيو من أساسو، ومن تأمل الكتاب إذل ىنا علم أف الش
الدعاوى الٍب أعلن ّٔا، وأنو قد أثبت وجوب النظر ووافقنا ُب ذلك وا٢بمد هلل رب 

العا٤بْب، وليس ا٤بنكر منو إال الضعيف وما تركب على غّب ىدى وال كتاب منّب، و٫بن 
نوافقو على رد األنظار الضعيفة واآلراء الركيكة وما كاف على غّب علم وال ىدى، وقد 



يت من اإلنصاؼ ٙبرير عقائد احملدثْب لتطلع عليها على جهة االعتبار، وتعلم ٦بانبتها رأ
عن األدلة العلمية والنصوصات البيانية، وا٤بخالفة للمجازات والببلغات القرآنية، ليستبْب 

 لك ا٥بدى والضبلؿ ا٤ببْب وأهنم كفروا خيار ا٤بسلمْب وجانبوا غّب سبيل ا٤بؤمنْب.

 -حفظ اهلل أحياءىم ورحم موتاىم-الصابوين: أصحاب ا٢بديث قاؿ أبو عثماف 
يشهدوف هلل تعاذل بالوحدانية وللرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو بالرسالة والنبوة، ويعرفوف رّٔم 
عز وجل بصفاتو الٍب نطق ّٔا وحيو وتنزيلو أو يشهد لو ّٔا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

قلتو العدوؿ الثقات عنو، ويثبتوف لو جل جبللو ما على ما وردت األخبار الصحاح بو ون
أثبت لنفسو ُب كتابو وعلى لساف رسولو صلى اهلل عليو وآلو، وال يعتقدوف تشبيهاً لصفاتو 
بصفات خلقو فيقولوف: إنو خلق آدـ بيده كما نص سبحانو عليو ُب قولو عز من قائل: 

[، وال ٰبرفوف الكلم عن 75ا َخَلْقُت بَِيَديَّ{]ص:}قَاَؿ يَاِإبِْليُس َما َمنَػَعَك أَْف َتْسُجَد ِلمَ 
مواضعو ٕبمل اليدين على النعمتْب أو القوتْب ٙبريف ا٤بعتزلة ا١بهمية أىلكهم اهلل، وال 

يكيفوهنما بكيف أو يشبهوٮبا بأيدي ا٤بخلوقْب تشبيو ا٤بشبهة خذ٥بم اهلل، وقد أعاذ اهلل 
بالتعريف والتفهم حٌب سلكوا سبل التوحيد  أىل السنة من التحريف والتكييف ومّن عليهم

والتنزيو، وتركوا القوؿ بالتعليل والتشبيو، واتبعوا قوؿ اهلل عز وجل: }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو 
 . [. ا ى11السَِّميُع الَبِصُّب{]الشورى:

ن قلت: أوؿ الغباوة من ىذا الشيخ الذي زعموه شيخ اإلسبلـ نسبة ا٤بعتزلة إذل جهم ب
 صفواف رئيس آّربة وأعظم خصومهم ا٤بعتزلة.

ثانياً: اإلثبات ا٤بقابل لسلب ا٤بثبت بعينو فإف إثبات اآلالت هلل سبحانو على ا٢بقيقة كما 
 قاؿ ٍب التعقيب بعدـ التكييف والتأويل من التناقض.

فإف قاؿ: إف القرآف عريب وجب أف يراعي فيو لساهنم وما جرت عليو أساليب كبلمهم 
ى قالب الفصاحة والببلغة فإف سلم ىذا فاليد عندىم تطلق على معاف منها النعمة عل



والقوة وا١بارحة، فاآلية دالة على كل ا٤بعاين إال أنو قد اختار ا١بارحة لكن بغّب تكييف وال 
 ٛبثيل وىذا باطل؛ إذ ال بد إما من التأويل أو التكييف؛ إذ ال واسطة بْب الوجود والعدـ.

وجود ال جسم وال عرض خرجت عن الظاىر أوٮبا فهو التجسيم والتشبيو فإف قلت: م
بعينو ؤّذا تعرؼ أهنم على مقتضى كبلمهم خرجوا عن ظاىر القرآف لتقييد ا٤بطلق بػ 

[ لكن الظاىر التجسيم من قو٥بم: )لكن جسما ال  11}لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{]الشورى:
اىر للمخاطبْب، ولضعف عقلو وقلة إدراكو كاألجساـ( احملسوسة وبذلك خرجوا عن الظ

وفهمو اعتقد أف اآلية من أدلة سخافتو وأعبلـ ببلدتو ودل يشعر أهنا من ىوادـ أساس 
بدعتو، كيف وىي من كبلـ ا٢بكيم الذي ال يأتيو الباطل من بْب يديو وال من خلفو، شاف 

ل على ا٢بقائق الظاىرية البلغاء بببلغتو، وباين البلداء بقدًن والدتو وبراعتو، كيف ٰبم
ويَبؾ معانيو آّازية واإلطبلقية والتقييدية، ولسوء تفسّبىم واعتقادىم أثبتوا هلل أيدياً كثّبة 

ُب جنب واحد وأعيناً كثّبة ُب وجو واحد ورجبلً واحدة من قولو: }َوالسََّماَء بَػنَػيػْنَاَىا 
َلى َما فَػرَّْطُت ُب َجْنِب [ ]وقولو[: }... يَاَحْسَرتَا عَ 47بِأَيْيٍد{]الذاريات:

[ ]وقولو[ }ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالَّ 14[ ]وقولو[ }َ٘بْرِي بَِأْعُيِنَنا{]القمر:56اللَِّو{]الزمر:
[ ]وقولو[ }ُسْبَحاَف 42[ ]وقولو[ }يَػْوـَ ُيْكَشُف َعْن َساٍؽ{]القلم:88َوْجَهُو{]القصص:

ا َيِصُفوَف{]  [.180الصافات:َربَّْك َربّْ اْلِعزَِّة َعمَّ

وقاؿ الصابوين أيضاً: وكذلك يقولوف ُب ٝبيع الصفات الٍب نزؿ بذكرىا القرآف، ووردت ّٔا 
األخبار الصحاح من السمع والبصر، والعْب والوجو، والعلم والقوة، والقدرة والعزة، 

ح والعظمة، واإلرادة وا٤بشيئة، والقوؿ والكبلـ، والرضى والسخط، وا٢بياة واليقظة، والفر 
والضحك وغّبىا من غّب تشبيو بشيء من ذلك بصفات ا٤بربوبْب ا٤بخلوقْب بل ينتهوف 

فيها إذل ما قالو اهلل عز وجل وقاؿ رسولو صلى اهلل عليو وآلو من غّب زيادة عليو، وال 
إضافة إليو، وال تكييف لو وال تشبيو، وال ٙبريف وال تبديل وال تغيّب، وال إزالة للفظ ا٣برب 

العرب وتضعو عليو بتأويل منكر وٯبرونو على الظاىر ويكلوف علمو إذل اهلل،  عما يعرفو



ويقروف بأف تأويلو ال يعلمو إال اهلل كما أخرب اهلل عن الراسخْب ُب العلم أهنم يقولوف .. إذل 
 آخر اآلية.

أقوؿ: انظر ٥بذه ا٤بناقضة ُب قولو: وال إزالة للفظ ا٣برب عما يعرفو العرب ويضعو عليو 
أويل منكر وٯبرونو على الظاىر، فأولو أثبت معرفة العرب ٍب نفى التأويل وأجراه على بت

ظاىره وقد أٝبعنا أف القرآف ُب أعلى مراتب الفصاحة والببلغة، ونص البيانيوف على أف 
آّاز أبلغ من ا٢بقيقة، فنقوؿ: أما نفيتم عن القرآف آّازية وٞبلتموه على ا٢بقيقة، فما 

.. إذل غّبه من آّازات واالستعارات، أو أثبتوا ذلك عربياً لزمكم التأويل أو جناح الذؿ؟ 
 التعطيل.

ويقاؿ لئلماـ ٧بمد بن إبراىيم: كيف قد أوردت من آّازات واالستعارات عند القوؿ على 
األخبار ا٤بوٮبة للتشبيو وىذا الذي صدره الصابوين عن أىل ٫بلتك الذي صرحت بأف 

ىذا إال من التعسف الديِب وا٤بخالفة ا٤بباين وذلك فتح التأويل فيما مذىبك مذىبهم ىل 
 ٙببوف والنهي عنو فيما تكرىوف كأنكم ا٢بكاـ على الكتاب والسنة.

قاؿ الصابوين: ويشهد أصحاب ا٢بديث ويعتقدوف أف القرآف كبلـ اهلل وكتابو ووحيو وتنزيلو 
 .غّب ٨بلوؽ ومن قاؿ ٖبلقو واعتقده فهو كافر عندىم.

إذل أف قاؿ: وىو الذي ٙبفظو الصدور وتتلوه األلسنة ويكتب ُب ا٤بصاحف كيفما تصرؼ 
بقراءة قارئ ولفظ الفظ وحفظ حافظ وحيث تلي وُب أي موضع قرئ وكتب ُب مصاحف 

أىل اإلسبلـ وألواح صبياهنم وغّبه كلو كبلـ اهلل جل جبللو غّب ٨بلوؽ فمن زعم أنو 
..إذل أف قاؿ: ومن قاؿ إف القرآف بلفظي ٨بلوؽ أو لفظي بو ٨بلوؽ فهو كافر باهلل العظيم.

 ٨بلوؽ فهو جاىل ضاؿ كافر باهلل العظيم.
 

 ]خلق القرآف[
 قاؿ الرازي:



ا٤بسألة العاشرة: الكبلـ الذي ىو مَبكب من ا٢بروؼ واألصوات فإنو ٲبتنع ُب بديهة العقل  
 كونو قدٲباً لوجوه:

ذا كانت حروفها متوالية فالسابق ا٤بنقضي ٧بدث؛ األوؿ: أف الكلمة ال تكوف كلمة إال إ
 ألف ما ثبت عدمو امتنع قدمو واآلٌب ا٢بادث بعد انقضاء األوؿ ال شك أنو حادث.

والثاين: أف ا٢بروؼ الٍب تألفت منها الكلمة إف حصلت دفعة واحدة دل ٙبصل الكلمة؛ 
ا٢بروؼ معاً دل يكن ألف الكلمة الثبلثية ٲبكن وقوعها على التقاليب الستة فلو حصلت 

وقوعو على بعض تلك الوجوه أوذل من وقوعها على سائرىا ولو حصلت على التعاقب  
 كانت حادثة.

وقاؿ: زعمت ا٢بشوية أف ىذه األصوات الٍب نسمعها من ىذا اإلنساف عْب كبلـ اهلل 
ف وىذا باطل؛ ألنا نعلم بالبديهة أف ىذه ا٢بروؼ واألصوات الٍب نسمعها من ىذا اإلنسا

صفة قائمة بلسانو وأصواتو، فلو قلنا بأهنا عْب كبلـ اهلل تعاذل لزمنا القوؿ بأف الصفة 
الواحدة بعينها قائمة بذات اهلل تعاذل وحالة ُب بدف ىذا اإلنساف وىذا معلـو الفساد 

بالضرورة، وأيضاً فهذا عْب ما يقولو النصارى من أف أقنـو الكلمة حلت ُب ناصوة صريح، 
ا حالة ُب ناصوة عيسى عليو السبلـ ومع ذلك فهي صفة هلل تعاذل وغّب زائلة وزعموا أهن

عنو وىذا عْب ما تقولو ا٢بشوية من أف كبلـ اهلل تعاذل حاؿ ُب لساف ىذا اإلنساف مع أنو 
غّب زائل عن ذات اهلل تعاذل وال فرؽ بْب القولْب إال أف النصارى قالوا ّٔذا القوؿ ُب حق 

حده وىؤالء ا٢بمقى قالوا ىذا ا٣ببيث ُب حق كل الناس من ا٤بشرؽ عيسى عليو السبلـ و 
 كبلمو.   إذل ا٤بغرب. ا ى

أقوؿ: إذا كاف لفظي بو غّب ٨بلوؽ فقد أبطلتم خلق اهلل أفعاؿ عباده؛ ألف اللساف 
واللهوات والشفتْب ٨بلوقات ولفظ ا٢بي وصوتو ٨بلوؽ، وكذا الكاغد وا٤بداد واليد والقلم 

وقات فيلـز أف ذلك ا٤بذكور إما غّب ٨بلوؽ هلل وىو كبلـ ا٤بعتزلة، أو ٨بلوؽ ا٤بكتوب بو ٨بل
لو فكل ٨بلوؽ ٧بدث وىذه مناقضة ظاىرة والتعدد ُب القدـ يعرؼ ىذا ضرورة وإنكاره 



مكابرة وإنكار للضرورة، وقد استقصينا كبلمو ليعترب بو الناظر ويعرؼ مقدار احملدثْب 
ػ رٞبو اهلل ػ وكم بْب كبلمو وكبلمهم من التفاوت، وكم   أصحاب اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم

كفَّروا من أىل اإلسبلـ والدين فقد باء ّٔا أحد الفريقْب مع اعَبافهم أف السؤاؿ عن اللفظ 
بالقرآف عن كونو ٨بلوقاً ٩با دل يبلغهم فيو شيء إال عن ابن حنبل ؤّذا خالفهم ٧بمد بن 

للفظ بو ٨بلوؽ، فثبت من قواعدىم أهنم مبتدعوف ُب إ٠باعيل البخاري ومن قاؿ بقولو إف ا
 ىذه ا٤بقالة وُب أمها كذلك لعدـ الدليل على قدمو فهم ُب حّبهتم يَبددوف.

 ]عقائد ا٤بتسمْب بأىل السنة[
 

وقاؿ الصابوين أيضاً: ويشهدوف أف اهلل سبحانو وتعاذل فوؽ سبع ٠باوات على عرشو كما 
سورة األعراؼ: }ِإفَّ َربَُّكُم اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت نطق بو كتابو ُب قولو عز وجل ُب 

 [.54َواأَلْرَض ُب ِستَِّة أَيَّاـٍ ٍُبَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش{]األعراؼ:
 إذل أف قاؿ عنهم: وٲبروف على ظاىره ويكلوف علمو إذل اهلل.

ن دل يقل بأف اهلل عز وجل إذل أف قاؿ: ٠بعت أبا بكر ٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲبة يقوؿ: م
على عرشو فوؽ سبع ٠باوات فهو كافر بربو حبلؿ الدـ يستتاب فإف تاب وإال ضربت 

عنقو، وألقي على بعض ا٤بزابل حٌب ال يتأذى ا٤بسلموف وال ا٤بعاىدوف بنًب رائحة جيفتو، 
 وكاف مالو فيئاً ال يرثو أحد من ا٤بسلمْب؛ إذ ا٤بسلم ال يرث الكافر.

: ويثبت أصحاب ا٢بديث نزوؿ الرب سبحانو وتعاذل كل ليلة إذل ٠باء الدنيا إذل أف قاؿ
من غّب تشبيو بنزوؿ ا٤بخلوقْب، وال ٛبثيل وال تكييف، بل يثبتوف ما أثبتو رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليو وآلو وينتهوف فيو إليو وٲبروف ا٣برب الصحيح الوارد بذكره على ظاىره ويكلوف علمو 
يثبتوف ما أنزؿ اهلل عز ا٠بو ُب كتابو من ذكر آّيء واإلتياف ا٤بذكورين ُب إذل اهلل، وكذلك 

قولو عز وجل: }َىْل يَنظُُروَف ِإالَّ َأْف يَْأتِيَػُهُم اللَُّو ُب ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماـِ 
[ ا 22ر:[ وقولو عز ا٠بو: }َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفِّا َصفِّا{]الفج210َواْلَمبلَِئَكُة{]البقرة:



 . ى
 أقوؿ: وقد استظهر ُب تفسّبه لبلستواء ٖبرب رواه عن أـ سلمة موقوفاً.

وٙبرير ا١بواب اإلٝبارل أف يقاؿ: إما أف يفسر الصحابة أو التابعْب ٦باز القرآف من تلقاء 
نفسو وفهمو من لغتو فما ا٤بانع ٤بستقري لغتهم من ذلك إال ٦برد التحكم، وإف رفعوا ذلك 

لو ىل يقبل ُب ا٤بسألة وما شأّها ا٤بظنوف أـ ال؟! وال ٱبفى أهنم قد أثبتوا لو فكبل على أص
سبحانو االستواء، فإف أخذنا بظاىره على زعمهم لـز ا٤بستوي حقيقة وتعطيل ما سواه من 

اهلل سبحانو وٙبيزه وحلولو، وقد قاؿ سبحانو: }َوُىَو الَِّذي ُب السََّماِء إَِلٌو َوُب اأَلْرِض 
[ إذل غّب 7[ }َما َيُكوُف ِمْن ٪َبَْوى َثبلَثٍَة ِإالَّ ُىَو رَاِبُعُهْم...{]آّادلة:84ٌو{]الزخرؼ:إِلَ 

 ذلك كثّب.
وإف قلنا ببل كيف فقد صرفنا اآلية عن ظاىرىا وىو ا٤بطلوب وليس تفسّبكم بغّب برىاف 

القوؿ ُب آّيء شهّب، وال علم وال ىدى وال كتاب منّب بأوذل من تفسّبنا وال مقابل لو، و 
واإلتياف كذلك ويشكل عليهم أف اهلل سبحانو قاؿ: }َما َيُكوُف ِمْن ٪َبَْوى َثبلَثٍَة ِإالَّ ُىَو 

[ اآلية، وقاؿ: }ِإينّْ َمَعُكْم{ ٨باطباً للمبلئكة" ُب آية ولبِب إسرائيل 7رَاِبُعُهْم...{]آّادلة:
ما قاؿ: }َوُىَو الَِّذي ُب السََّماِء إَِلٌو ُب أخرى، فإما أف يثبتوا لو ذلك صح أنو بكل مكاف ك

[ أو يتأولوف 110[ وقاؿ: }َوالَ ٰبُِيُطوَف ِبِو ِعْلًما{]طو:84َوُب اأَلْرِض إَِلٌو{]الزخرؼ:
ىذه اآليات فقد خرجوا بذلك عن مذىبهم وعاد التقسيم األوؿ، وقد حذونا حذوىم ُب 

 أتى على زعمهم ٗبا دل يأت بو السمع.ترؾ الدليل العقلي؛ ألهنم نفوه ٤با يلـز كأنو 
وقاؿ أيضاً: ويؤمن أىل الدين والسنة بشفاعة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ٤بذنيب أىل 

 التوحيد ومرتكيب الكبائر.

إذل أف قاؿ: ويؤمنوف با٢بوض والكوثر وإدخاؿ فريق من ا٤بوحدين ا١بنة بغّب حساب، 
م ا١بنة بغّب سوء ٲبسهم، أو عذاب يلحقهم، و٧باسبة فريق منهم حساباً يسّباً وإدخا٥ب

وإدخاؿ فريق من مذنبيهم النار ٍب إعتاقهم أو إخراجهم منها وإ٢باقهم بإخواهنم الذين 



سبقوىم إليها وال ٱبلدوف ُب النار، فأما الكفار فإهنم ٨بلدوف فيها وال ٱبرجوف منها أبداً 
د أىل السنة أف ا٤بؤمنْب يروف رّٔم وال يَبؾ اهلل فيها من عصاة أىل اإلٲباف أحدا، ويشه

 تبارؾ وتعاذل بأبصارىم وينظروف إليو.
قاؿ: ويشهدوف ويعتقدوف أف أفضل أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو أبو بكر ٍب 

عمر ٍب عثماف ٍب علي وأهنم ا٣بلفاء الراشدوف ... إذل أف قاؿ: ويثبت أصحاب ا٢بديث 
صلى اهلل عليو وآلو باختيار الصحابة واتفاقهم عليو،  خبلفة أيب بكر بعد وفاة رسوؿ اهلل

 وقو٥بم: رضيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو لديننا فرضيناه لدنيانا.
إذل أف قاؿ: وكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو يتكلم ُب شأف أيب بكر ُب حاؿ حياتو ٗبا 

 . ليو. ا ىيبْب للصحابة أنو أحق الناس با٣ببلفة بعده فلذلك اتفقوا ع
قلت: اعلم رٞبك اهلل أنو أٝبع من استقرأ لغة العرب على أف كبلمهم ينقسم إذل قسمْب 

حقيقة و٦باز، وأىل ا٢بديث منعوا من ٞبل كبلمهم على آّاز وأثبتوا ا٢بقيقة ٍب قيدوىا ببل  
ُب كيف وذلك خبلؼ ا٢بقيقة العربية إال على القوؿ بآّاز، فمن شرطو العبلقة وا٤بشأّة 

غّب آّاز ا٤برسل، ومن ىنا يعرؼ أهنم قسموا ا٢بقيقة إذل قسمْب: أحدٮبا مطلق، واآلخر 
مقيد ببل كيف وال تشبيو لكن ا٤بنصف يعلم أهنم فتحوا باب التأويل للحقائق لكن إف 

 شعروا بذلك وأنكروه فهم أكذب الناس وإف ]دل[ يشعروا فهم أجهل الناس.
يم ػ رٞبو اهلل ػ : إف حجج العقل قد تكوف واىية مصادمة وأما قوؿ السيد ٧بمد بن إبراى

للسمع فأي ٠بع ُب يده نص ُب ا٤بطلوب غّب ٧بتمل؟ وأي حجة معو على ىذه ا٤بذاىب 
 دل يدخلها الظنوف؟!!

وأما قولو: إف العدلية كفروا ا٤بسلمْب مع ما قدمت أنو ال تكفّب وال تفسيق إال بدليل 
ف ٨بلوؽ، ببل دليل وال حجة منّبة وال صراط مستقيم، ٍب قطعي فقد كفرًب من قاؿ: القرآ

أنكرًب الضرورة بأف اللفظ بالقرآف ٨بلوؽ مع تسليمكم أف الشفتْب واللهات والصوت 
٨بلوقة، وكفرًب من دل ينكر الضرورة معكم ببل ىدى وال كتاب منّب، وكفرًب من قاؿ: إف 



قل السليم كما قاؿ تعاذل: }َوُىَو اهلل بكل مكاف ٧بتجاً على ذلك بالقرآف الكرًن والع
[ }َما َيُكوُف ِمْن ٪َبَْوى َثبلَثٍَة ِإالَّ ُىَو 84الَِّذي ُب السََّماِء إَِلٌو َوُب اأَلْرِض إَِلٌو{]الزخرؼ:

َشَر نَِقيًبا [ }َوَلَقْد َأَخَذ اللَُّو ِميثَاَؽ َبِِب ِإْسرَائِيَل َوبَػَعثْػَنا ِمنػُْهُم اثْػَِبْ عَ 7رَاِبُعُهْم...{]آّادلة:
[ وىم ُب الدنيا، وقولو: }اللَُّو نُوُر السََّماَواِت 12َوقَاَؿ اللَُّو ِإينّْ َمَعُكْم{]ا٤بائدة:

[ وقوؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ : كاف اهلل وال مكاف فهو كما كاف. 35َواأَلْرِض{]النور:
 . ا ى

هة من ا١بهات ولو أهنم آمنوا فما ٥بم وتقحم سدد اإل٥بيات وما ٥بم جّزؤوه وحيزوه ُب ج
 وتركوا التعيْب وا٢بلوؿ لكاف ذلك أقرب إذل الصواب.

وأما قولو: إهنم ال يأخذوف ُب دينهم إال بالعلم. فقد أوردنا أدلتهم ليقف عليها فليس فيها 
ما يثمر العلم بل وال الظن، أما آية االستواء فهي ٧بتملة واحملتمل ال يؤخذ بو ُب ا٤بظنونات 

عن العلميات وسائر أدلتهم من ىذا ا٤بنواؿ، وكذلك األخبار فإهنا أحادية وقابلة  فضبلً 
 للتأويل.

 فأما قو٥بم: ال ملجئ للتأويل من السمع.

[ ]وقولو:[ }َوالَ ٰبُِيُطوَف ِبِو 11قلنا: بلى، أوالً قولو تعاذل: }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{]الشورى:
رُِكُو اأَلْبَصاُر َوُىَو يُْدرُِؾ األَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف [ ]وقولو:[ }الَ ُتدْ 10ِعْلًما{]طو:

[، فتقتضي ٨بالفتو لكل شيء متعقل يعرفو العقبلء من تعريف 103ا٣ْبَِبُّب{]األنعاـ:
السمع مباينة ا٣بالق للمخلوؽ والصانع للمصنوع وذلك متفق على صحتو العقل والنقل، 

 تفق عليو أوذل من ا٤بختلف فيو.وما قلتم ٨بتلف فيو بينهما واتباع ا٤ب
ثانياً: إنك نفيت إدراؾ العقل لئبل يلـز التجسيم من أقوالكم السمعية وغفلتم عن إدراؾ 

السمع لذلك على أنا لو قلنا بكونو على العرش ببل كيف فقد شابو األشياء با٢بلوؿ 
 واالستقرار والتحيز والقوؿ ُب آّيء والنزوؿ كذلك.

 



 ٕبث ُب اإلرادة
ذ قد تعرضنا ٢بكاية بعض أىل السنة وجب علينا اإلشارة إذل ٙبقيق ذلك والرد عليهم وإ

 فنقوؿ:
[ }َواللَُّو يُرِيُد أَْف يَػُتوَب 185قاؿ تعاذل: }يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر{]البقرة:

َ َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم ُسَنَن ا27َعَلْيُكْم{]النساء: لَِّذيَن ِمْن [ }يُرِيُد اللَُّو لِيُبَػْبّْ
[ }ِإفَّ اللََّو 60[، }َويُرِيُد الشَّْيطَاُف أَْف ُيِضلَُّهْم َضبَلالً بَِعيًدا{]النساء:26قَػْبِلُكْم{]النساء:

[ واآليات واألخبار دالة على حكمة أفعاؿ اهلل واإلٝباع منعقد 1َٰبُْكُم َما يُرِيُد{]ا٤بائدة:
 أف اهلل سبحانو وتعاذل ال يوصف بصفة نقص.

ا تقرر ىذا فاعلم أف اإلرادة ال تتعلق بفعل الغّب من طاعة أو معصية إال ٗبعُب التمكْب إذ
فما ورد من اآليات الٍب تعلق ّٔا ا٣بصم فمحموؿ على التمكْب أما أهنا ٚبصص فعل الغّب 

فغلط فاحش ولو كاف ذلك كذلك لصح أف يشَبؾ الناس ُب نية أحدىم أو عزمو والذي 
٤بعاين، منها: اإلرادة ا٤ببلزمة للمحبة وحصوؿ ا٤براد، كما ُب قولو  يظهر أف اإلرادة ترد

َا يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس أَْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهّبًا{]األحزاب: [ 33تعاذل: }ِإ٭بَّ
َ 185}يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر{]البقرة: [ 26 َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم{]النساء:[ }يُرِيُد اللَُّو لِيُبَػْبّْ
[ وما روى مسلم بن ا٢بجاج مرفوعاً ُب حساب 67}َواللَُّو يُرِيُد اآلِخَرَة{]األنفاؿ:

العاصي: ))قد أردت منك أيسر من ذلك(( وىي ا٤ببلزمة حملبة ا٤براد واألمر بو وٙبسينُو أو 
جبات وا٤بستحبات، وىي إرادة الشيء شيئاً ٩با يقارب ىذا ا٤بعُب، وىي اإلرادة الشرعية للوا

لنفسو ال لوجوه واعتبارات، وىذه ىي اإلرادة ا٢بقيقية باإلٝباع، فالقبائح ال تكوف مراده 
 ّٔذا ا٤بعُب وىذا قوؿ العدلية ٝبيعاً ودل يعَبفوا ٗبعُب اإلرادة غّب ىذا ا٤بعُب.

سن بن ٰبٓب و٧بمد بن الثاين: ٗبعُب العلم وىو اإلخبار ٗبا كاف وما سيكوف كما قاؿ ا٢ب
منصور: للعباد أفعاؿ ومشيئات نسبها اهلل إليهم وعلم اهلل إرادتو ومشيئتو ٧بيطة بإرادهتم 

فبل يكوف منهم إال ما أراد وعلم أنو كائن منهم وقد أراد خلقهم وخلقهم بعد علمو ٗبا ىو  



لَّ اللَُّو َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو فَػَلْن كائن منهم وعليو نزؿ قولو تعاذل: }أَتُرِيُدوَف َأْف تَػْهُدوا َمْن َأضَ 
[ ألنو ٤با سبق ُب علمو أف العبد ال يؤمن إما لكوف قابليتو ال 88٘بََِد َلُو َسِبيبًل{]النساء:

تقبل ىداية الفطرة، أو أنو يتوذل الشيطاف بعد ذلك حكم عليو بذلك ال بنفس العلم أو 
ا آتَاُىْم مِ  [ }فََأْعَقبَػُهْم 76ْن َفْضِلِو ٖبَُِلوا ِبِو...{]التوبة:غّب ذلك بل بنفس العمل }فَػَلمَّ

[ }َوَما ُيِضلُّ ِبِو ِإالَّ 77نَِفاقًا ُب قُػُلؤِِّْم ِإذَل يَػْوـِ يَػْلَقْونَُو ٗبَا َأْخَلُفوا اللََّو َما َوَعُدوُه{]التوبة:
[ وغّب ذلك، وإذل أف 88ساء:[ }َواللَُّو أَرَْكَسُهْم ٗبَا َكَسُبوا{]الن26اْلَفاِسِقَْب{]البقرة:

 اإلرادة ٗبعُب العلم أشار بعض قدماء أئمتنا".
ا٤بعُب الثالث: إرادة السبب ال غّب، كأمر اهلل تعاذل إبراىيم ا٣بليل عليو السبلـ بذبح ولده 
البتبلئو بذلك ٍب حاؿ بْب ا٤بوس وبْب األوداج ٗبا حاؿ، وفداه ٗبا فداه، فإرادة اهلل السبب 

 ؿ ال ا٤بسبب وىو الذبح وال ٱبلو ىذا الوجو من مؤاخذة ا٤بعُب.وىو االمتثا
 الرابع: إرادة ٗبعُب ا٤بشيئة؛ لرجوع كل من اإلرادة واحملبة واالختيار إذل اآلخر، قاؿ الشاعر:

 يريد ا٤برء أف يعطى مناه .... ويأىب اهلل إال ما أرادَ 

الفعل بو على وجو دوف وجو، أي ٰبب أف يعطى مناه، واإلرادة وا٤بشيئة لغة: ىو ما يقع 
بياف ذلك أف الصائم العاطش ٰبب شرب ا٤باء ُب حاؿ صومو بالطبيعة وال يريده بالعزٲبة 
و٫بو ذلك، وقد ذىبت األشعرية أف اآليات الٍب ُب نفوذ ا٤بشيئة ُب قوة أف اهلل تعاذل مريد 

دل يوجد سواء   ١بميع ا٤بوجودات بأسرىا سواء كانت حسنة أو قبيحة، وأنو غّب مريد ٤با
 كاف حسناً أو قبيحاً وقد مر لك كبلـ الصابوين.

قاؿ ا٢بذامي ػ ٤با قاؿ الز٨بشري ُب تفسّب قولو تعاذل: }َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ أَْف َيَشاَء اللَُّو{ 
معناه: وما تشاءوف الطاعة إال أف يشاء اهلل...اخل، فنقوؿ: اهلل تعاذل نفى وأثبت على سبيل 

 حصر وال قصر أوضح منو، أال ترى أف كلمة التوحيد اقتصر ّٔا على النفي ا٢بصر الذي ال
واإلثبات؛ ألف ىذا النظم أعلق شيء با٢بصر وأدؿ عليو، فنفى اهلل أف يفعل العبد شيئاً لو 

فيو اختيار ومشيئة إال أف يكوف اهلل تعاذل قد شاء ذلك الفعل، فمقتضاه ما دل يشأ اهلل 



من العبد وما شاء منو وقوعو وقع وىو رديف ما شاء اهلل كاف وما وقوعو من العبد ال يقع 
 . دل يشأ دل يكن. ا ى

واعلم أف تلك اآليات سيقت للتمدح بكماؿ القدرة ال بإرادة القبائح ٤بنافاهتا غرض 
السياؽ مع أف ا٤بعاصي مبغوضة مكروىة وأىلها كذلك؛ إذ ا٤براد ا٤بطلق ا٤براد لنفسو من 

ال يكره من وجو قط وا٤بعاصي ليست من ىذا باإلٝباع؛ ألف كراىة ٝبيع الوجوه الذي 
ا٤بكلفْب ٥با واجبة وفاقاً مع وجوب الرضا عليهم بقضاء اهلل وإرادتو ومشيئتو، وألف اهلل 

تعاذل يكره ا٤بعاصي بالنص فلم تكن ا٤بعاصي من ىذا ا١بنس من ا٤برادات، كيف وإرادة 
ع؟ وقد نص أئمتهم أف اهلل سبحانو ال يوصف القبيح و٧ببتو ليست بصفة مدح باإلٝبا 

بصفة نقص وال بصفة ال مدح فيها وال نقص فإرادة القبيح لغّب وجو حسن إف دل تكن 
نقصاً كانت ٩با ال مدح فيها قطعاً فيجب أف ال يوصف ّٔا الرب سبحانو على قواعد 

 ا١بميع.

فيها أمواج ا١برب والقدر، قاؿ الرازي: واعلم أف ىذه اآلية من ٝبلة اآليات الٍب تبلطمت 
[ ويقوؿ: إنو 29فالقدري يتمسك بقولو تعاذل: }َفَمْن َشاَء اٚبَََّذ ِإذَل َربِّْو َسِبيبًل{]اإلنساف:
[ وآّربي 29صريح مذىيب، ونظّبه: }َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر{]الكهف:

دىا خرج منو صريح مذىب ا١برب وذلك أف يقوؿ: مٌب ضمت ىذه اآلية إذل اآلية الٍب بع
[، يقتضي أف تكوف مشيئة العبد مٌب  29قولو: }َفَمْن َشاَء اٚبَََّذ ِإذَل َربِّْو َسِبيبًل{]اإلنساف:

كانت خالصة فإهنا تكوف مستلزمة للفعل، وقولو بعد ذلك: }َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ أَْف َيَشاَء 
ة اهلل تعاذل مستلزمة ٗبشيئة العبد ومستلـز ا٤بستلـز [ يقتضي أف مشيئ30اللَُّو{]اإلنساف:

مستلـز فإذا مشيئة اهلل مستلزمة لفعل العبد وذلك ىو ا١برب، وىكذا االستدالؿ على ا١برب 
بقولو: }َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفْر{؛ ألف ىذه اآلية أيضاً تقتضي كوف ا٤بشيئة 

 . ير ما تقدـ. ا ىمستلزمة للفعل ٍب التقر 
وا١بواب عليو: أما على قوؿ أىل الكسب فمعارضة؛ ألنا نقوؿ: إذا كانت االعتبارات 



واألحواؿ قلبية ال تتميز صارت موجبة؛ ألهنا مشيئة وذلك ىو ا١برب بعينو ُب األفعاؿ 
 واالعتبار واألحواؿ.

: }َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن أما ا١بربية فقد أثبتنا االختيار باألدلة القاطعة، منها قولو تعاذل
َشاَء فَػْلَيْكُفْر{ ٗبشيئتْب حادثتْب، وقولو تعاذل: }َوَما َتَشاُءوَف{ مشيئة ٧بدثة فلن تتجاوز 

فافَبؽ ا٢باؿ بْب ا٢بادث والقدًن والعـز وعدمو ٗبعُب وما  -يعِب العلم-ا٤بشيئة القدٲبة 
أي أف تكوف لكم مشيئة واختيار، فمتعلق ٙبدث لكم مشيئة إال أف يشاء اهلل أف تشاءوا 

يِن  ا٤بشيئتْب ىو مشيئة العباد واختيارىم ال إكراىهم قاؿ سبحانو وتعاذل: }الَ ِإْكرَاَه ُب الدّْ
َ الرُّْشُد ِمَن الَغيّْ{]البقرة:  [.7[ وقاؿ: }َوالَ يَػْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفَر{]الزمر:256َقْد تَػبَػْبَّ

، فبل نسلم توقف ا٤بشيئة من العبد الٍب ٗبعُب احملبة وأما قولو: ومستلـز ا ٤بستلـز مستلـز
واإلرادة على مشيئة اهلل العلمية؛ ألف إرادة الغّب ال تلـز الغّب اآلخر لعدـ ا٤بناسبة وإال لـز 

ُب إرادة واحدة أف تكوف ألكثرين وال مانع إال التحكم على أف )ما تشاءوف( ُب قوة )كل 
بة كلية نقيضها موجبة جزئية وما بعدىا ٧بموؿ عليها بتحويل لفظ ما تشاءوف( تقع موج

إال إذل غّب يكوف بعض )ما تشاءوف( غّب )أف يشاء اهلل( ؤّذا يفسد معُب التمدح فوجب 
ٞبلها على ما قدمنا، والقرآف يفسر بعضو بعضها، أو تكوف }وما تشاءوف...{ إخل سالبة  

بعض ما يشاء اهلل أف تشاءوف وىو األنسب  كلية النقيض بعد تبديل طرُب القضية ليس
٤بوافقتو العمـو وا٣بصوص فالطاعة يشاءىا اهلل ويريدىا وٰببها، ويكره ا٤بعصية كما قاؿ: 

[ وقاؿ بعد تعداد ا٤بعاصي: }ُكلُّ 7}وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَؽ َواْلِعْصَياَف{]ا٢بجرات:
[ وقاؿ ُب سورة الزخرؼ حاكياً عن 38بَّْك َمْكُروًىا{]اإلسراء:َذِلَك َكاَف َسيُّْئُو ِعْنَد رَ 

ا٤بشركْب: }َلْو َشاَء الرَّْٞبَُن َما َعَبْدنَاُىْم َما ٥َبُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْف ُىْم ِإالَّ 
 [.20ٱَبُْرُصوَف{]الزخرؼ:

لو وا١باحد ىذا وإذا قد عرفت من غضوف البحث ىذا أف اهلل سبحانو قد ٱبذؿ ا٤بكابر لعق
 بآيات ربو لسوء أفعالو فيتعرض لذكر ا٥بداية فنقوؿ:



 
 البحث الثاين ُب ا٥بداية

 وىي أنواع:
األوؿ: ا٥بداية الٍب عم ٔبنسها كل مكلف من العقل والفطنة وا٤بعارؼ الضرورية الٍب أعم 

َخْلَقُو ٍُبَّ منها كل شيء بقدر فيو حسب احتمالو كما قاؿ تعاذل: }الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء 
[، وقولو: }إِنَّا َىَديْػَناُه 10[ وقولو تعاذل: }َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْيِن{]البلد:50َىَدى{]طو:

 [.118[ }َوَىَديْػَناٮُبَا الصّْرَاَط اْلُمْسَتِقيَم{]الصافات:3السَِّبيَل{]اإلنساف:

ًة الثاين: الدعاء على ألسنة األنبياء والكتب وىو ا٤بقصود بقولو تعاذل : }َوَجَعْلَنا ِمنػُْهْم أَِئمَّ
 [.73يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا{]األنبياء:

الثالث: التوفيق الذي ٱبتص بو من اىتدى وىو ا٤بعِب بقولو تعاذل: }َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم 
فَّ الَِّذيَن [ وقولو: }إِ 11[ وقولو: }َوَمْن يُػْؤِمْن بِاللَِّو يَػْهِد قَػْلَبُو{]التغابن:17ُىًدى{]٧بمد:

[ وقولو: }َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا 9آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت يَػْهِديِهْم َربػُُّهْم بِِإٲبَاهِنِْم{]يونس:
[ }فَػَهَدى 76[ }َويَزِيُد اللَُّو الَِّذيَن اْىَتَدْوا ُىًدى{]مرًن:69لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا{]العنكبوت:

[ }َواللَُّو يَػْهِدي َمْن َيَشاُء ِإذَل ِصرَاٍط 213َمُنوا{]البقرة:اللَُّو الَِّذيَن آ
 [.213ُمْسَتِقيٍم{]البقرة:

[ 5الرابع: ا٥بداية ُب اآلخرة إذل ا١بنة ا٤بعِب بقولو تعاذل: }َسيَػْهِديِهْم َوُيْصِلُح بَا٥َبُْم{]٧بمد:
ْمُد لِلَِّو الَِّذي َىَدانَا }َونَػَزْعَنا َما ُب ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ...{ إذل قولو: }ا٢بَْ 

 [.٥43ِبََذا{]األعراؼ:

وىذه ا٥بدايات األربع مَبتبة فإف من دل ٙبصل لو األوذل ال ٙبصل لو الثانية بل ال يصح 
تكليفو، ومن دل ٙبصل لو الثانية ال ٙبصل لو الثالثة والرابعة، ومن حصل لو الرابع فقد 

قد حصل لو اللذاف قبلو، ٍب ينعكس فقد حصل لو الثبلث قبلو، ومن حصل لو الثالث ف
ٙبصل األوذل وال ٙبصل لو ما بقي، واإلنساف ال يقدر أف يهدي أحد إال بالدعاء وتعريف 



الطرؽ دوف سائر ا٥بدايات وإذل األوذل أشار بقولو: }َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإذَل ِصرَاٍط 
[ ]وقولو:[ }َوِلُكلّْ قَػْوـٍ 73األنبياء:[ ]وقولو:[ }يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا{]52ُمْسَتِقيٍم{]الشورى:

[ وإذل سائر ا٥بدايات أشار بقولو: }ِإنََّك الَ تَػْهِدي َمْن 7َىاٍد{]الرعد:
[ وكل ىداية ذكر اهلل عز وجل أنو منع الظا٤بْب والكافرين 56َأْحَبْبَت{]القصص:

رابعة الٍب ىي والفاسقْب فهي ا٥بداية الثالثة وىي التوفيق الذي ٱبتص بو ا٤بهتدوف، وال
الثواب ُب اآلخرة وإدخاؿ ا١بنة ٫بو قولو عز وجل: }َكْيَف يَػْهِدي اللَُّو قَػْوًما...{ إذل قولو: 

[ وكقولو: }َذِلَك بِأَنػَُّهُم اْسَتَحبُّوا ا٢ْبََياَة 86}َواللَُّو الَ يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمَْب{]آؿ عمراف:
نْػَيا َعَلى اآلِخَرِة َوأَفَّ ا [ وكل ىداية نفاىا اهلل 107للََّو اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَكاِفرِيَن{]النحل:الدُّ

تعاذل عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وعن البشر وذكر أهنم غّب قادرين عليها فهي ما عدى 
ا٤بختص من الدعاء وتعريف الطريق كالتوفيق وإدخاؿ ا١بنة كقولو تعاذل: }لَْيَس َعَلْيَك 

[ }َوَلْو َشاَء اللَُّو ١بَََمَعُهْم َعَلى 272نَّ اللََّو يَػْهِدي َمْن َيَشاُء{]البقرة:ُىَداُىْم َوَلكِ 
:35ا٥ْبَُدى{]األنعاـ: [ }ِإْف َٙبِْرْص 53[ }َوَما أَْنَت َِّٔاِدي اْلُعْمِي َعْن َضبلَلَِتِهْم{]الرـو

}َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما لَُو ِمْن [ 37َعَلى ُىَداُىْم فَِإفَّ اللََّو الَ يَػْهِدي َمْن ُيِضلُّ{]النحل:
 [37َىاٍد{ }َوَمْن يَػْهِد اللَُّو َفَما َلُو ِمْن ُمِضلٍّ{]الزمر:

[ وإذل ىذا ا٤بعُب 56}ِإنََّك الَ تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّو يَػْهِدي َمْن َيَشاُء{]القصص:
[ وقولو: }َوَمْن 99َحٌبَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَْب{]يونس: أشار بقولو تعاذل: }أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاسَ 

[ أي طالب ا٥بدى ومتحريو ىو الذي يهديو ويوفقو 97يَػْهِد اللَُّو فَػُهَو اْلُمْهَتِد{]اإلسراء:
إذل طريق ا١بنة ال من ضاده فيتحرى طريق الضبلؿ والكفر كقولو: }َواللَُّو الَ يَػْهِدي اْلَقْوـَ 

[ وُب أخرى: }الظَّاِلِمَْب{ وقولو: }ِإفَّ اللََّو الَ يَػْهِدي َمْن ُىَو  264رة:اْلَكاِفرِيَن{]البق
[ الكاذب الكفار ىو الذي ال تقبل ىدايتو وجحد ربوبيتو أو 3َكاِذٌب َكفَّاٌر{]الزمر:

وحدانيتو، فإف ذلك رجع إذل ىذا وإف دل يكن لفظو موضوعاً لذلك ومن دل يقبل ىدايتو 
يقبل ىديٍب دل أىد لو، ومن دل يقبل عطيٍب دل أعطو، ومن رغب دل يهده كقولك من دل 



عِب دل أرغب فيو، وعلى ىذا النحو }َواللَُّو الَ يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمَْب{ وُب أخرى: 
ْف }اْلَفاِسِقَْب{ وقولو: }أََفَمْن يَػْهِدي ِإذَل ا٢بَْقّْ َأَحقُّ َأْف يُػتََّبَع أَمَّْن الَ يَِهدّْي ِإالَّ أَ 

[ وقد قرئ: }يَػْهِدي ِإالَّ َأْف يُػْهَدى{ أي ال يهدي غّبه ولكن يهدى 35يُػْهَدى{]يونس:
أي ال يعلم شيئاً وال يعرؼ أي ال ىداية لو ولو ىدي أيضاً دل يهد؛ ألهنا موات من 

 حجارة و٫بوىا.

ؼ ؤّما ىذا و٤با كانت ا٥بداية والتعليم يقتضي شيئْب تعريفاً من ا٤بعرّْؼ وتعريفا من ا٤بعرَّ 
تتم ا٥بداية والتعليم، فإنو مٌب حصل البذؿ من ا٥بادي وا٤بعلم ودل ٰبصل القبوؿ صح أف 

يقاؿ دل يهد ودل يعلم اعتباراً بعدـ القبوؿ، وصح أف يقاؿ: ىدى وعلم اعتبار بدعائو وبذلو 
 وٛبكينو فإذا كاف كذلك صح أف يقاؿ: إف اهلل دل يهد الكافرين والفاسقْب والظا٤بْب من

حيث إنو دل ٰبصل القبوؿ الذي ىو ٛباـ ا٥بداية والتعليم وصح أف يقاؿ ىداىم وعلمهم 
من حيث إنو حصل البذؿ والتعليم والتمكْب الٍب ىي مبدأ ا٥بداية فعلى االعتبار باألوؿ 
ين يصح أف ٰبمل قولو تعاذل: }َواللَُّو الَ يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمَْب{ وما ُب معناىا، وعلى الثا

قولو تعاذل: }َوأَمَّا َٜبُوُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى ا٥ْبَُدى{ واألوذل حيث دل ٰبصل 
القبوؿ ا٤بفيد فيقاؿ: ىداه اهلل فلم يهتد كقولو: }َوأَمَّا َٜبُود...{ سوى، وقولو: }لِلَِّو 

ِإْف َكاَنْت َلَكِبّبًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َىَدى اْلَمْشرُِؽ َواْلَمْغِرُب يَػْهِدي َمْن َيَشاء{، وقولو: }وَ 
اللَُّو{ فهم الذين قبلوا ىداه واىتدوا بو، وقولو: }اْىِدنَا الصّْرَاَط اْلُمْسَتِقيم{ إما تعبد بطلب 
ا٢باصل أو ٗبعُب التوفيق والقبوؿ، وقيل: دعاء با٢بفظ عن غواية الغواة، وا٥بدى وا٥بداية ُب 

لكن خص اهلل لفظة ا٥بدى ٗبن تواله وأعطاه واختص ىو بو دوف ما  موضوع اللغة واحد
[، } أُْولَِئَك َعَلى ُىًدى ِمْن 2ىو إذل اإلنساف ٫بو: }ُىًدى لِْلُمتَِّقْب{]البقرة:

[، }فَِإمَّا يَْأتِيَػنَُّكْم ِمِبّْ ُىًدى َفَمِن اتػََّبَع 91[، }َوُىًدى لِلنَّاس{]األنعاـ:5َرِّّْٔم{]البقرة:
[، فؤلف }ُىَدى اللَِّو ُىَو ا٥ْبَُدى{، }َوُىًدى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقْب{، }َوَلْو 38َي{]البقرة:ُىَدا



[، }ِإْف َٙبِْرْص َعَلى ُىَداُىْم فَِإفَّ اللََّو الَ يَػْهِدي 35َشاَء اللَُّو ١بَََمَعُهْم َعَلى ا٥ْبَُدى{]األنعاـ:
 [،37َمْن ُيِضلُّ{]النحل:

[، واالىتداء ٱبتص ٗبا يتحراه 175يَن اْشتَػَرْوا الضَّبلَلََة بِا٥ْبَُدى{]البقرة:}أُْولَِئَك الَّذِ 
اإلنساف على طريق االختيار أما ُب األمور الدنيوية أو األخروية قاؿ تعاذل: }َوُىَو الَِّذي 

ِمَن الرَّْجاِؿ َوالنَّْساِء  [ وقاؿ: }ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفْبَ 97َجَعَل َلُكُم النُُّجوـَ لِتَػْهَتُدوا َِّٔا{]األنعاـ:
[ ويقاؿ ذلك لطلب ا٥بداية 98َواْلوِْلَداِف الَ َيْسَتِطيُعوَف ِحيَلًة َوالَ يَػْهَتُدوَف َسِبيبًل{]النساء:

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَف َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوف{]البقرة: [، وقاؿ: }َفبلَ ٫53بو: }َوِإْذ آتَػيػْ
[، }فَِإْف َأْسَلُموا فَػَقِد 150َشْوين َوأُلًِبَّ نِْعَمٍِب َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوَف{]البقرة:َٚبَْشْوُىْم َواخْ 

[، 137[، }فَِإْف آَمُنوا ٗبِْثِل َما آَمنُتْم ِبِو فَػَقِد اْىَتَدوا{]البقرة:20اْىَتَدوا{]آؿ عمراف:
ْو َكاَف آبَاُؤُىْم الَ يَػْعَلُموَف َشْيًئا َواَل ويقاؿ: ا٤بهتدي ٤بن يقتدي بعادل أو غّبه ٫بو: }أََولَ 

[، تنبيهاً أهنم ال يعلموف بأنفسهم وال يقتدوف بعادل، وقولو: }َفَمِن 104يَػْهَتُدوَف{]ا٤بائدة:
َا َيِضلُّ َعَليػَْها{]يونس: َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َضلَّ فَِإ٭بَّ [ فإف االىتداء ىاىنا 108اْىَتَدى فَِإ٭بَّ

ناوؿ وجوه االىتداء من طلب ا٥بداية ومن االقتداء أو من جزئيها وكذا قولو: }َوَزيََّن ٥َبُُم يت
ُىْم َعِن السَِّبيِل فَػُهْم الَ يَػْهَتُدوَف{]النمل: [، وقولو: }َوِإينّْ َلَغفَّاٌر 24الشَّْيطَاُف أَْعَما٥َبُْم َفَصدَّ

[ فمعناه ٍب أداـ طلب ا٥بداية ودل يفَب 82َدى{]طو:ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصا٢ِبًا ٍُبَّ اْىتَ 
عن ٙبريو ودل يرجع إذل ا٤بعصية، وقولو: }الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػتػُْهْم ُمِصيَبٌة...{ إذل قولو: 

[ أي الذين ٙبروا ىدايتو وقبلوىا وعملوا ّٔا، 156،157}َوأُْولَِئَك ُىُم اْلُمْهَتُدوَف{]البقرة:
: }يَا أَيػَُّها السَّاِحُر ادُْع لََنا َربََّك ٗبَا َعِهَد ِعْنَدَؾ ِإنػََّنا وقاؿ ٨برباً عن القائل
 [.49َلُمْهَتُدوَف{]الزخرؼ:

وأما اإلضبلؿ و٫بوه فقد ذكروا ُب علم البياف أف كل شيء يكوف سبباً ُب وقوع فعل صح 
أضلو اهلل نسبة ذلك الفعل إليو وصح أف ينسب ضبلؿ العبد إذل اهلل من ىذا الوجو فيقاؿ: 

[ 14ال على الوجو الذي يتصوره ا١بهلة القائلوف: }َلْو َشاَء اللَُّو َما َأْشرَْكَنا{]األنعاـ:



[ و٤با قلناه جعل اإلضبلؿ ا٤بنصوب إذل نفسو للكافر 28}َواللَُّو أََمَرنَا َِّٔا{]األعراؼ:
لَُّو لُِيِضلَّ قَػْوًما والفاسق دوف ا٤بؤمن بل نفى عن نفسو إضبلؿ ا٤بؤمن فقاؿ: }َوَما َكاَف ال

[، }فَػَلْن ُيِضلَّ أَْعَما٥َبُْم ، َسيَػْهِديِهْم َوُيْصِلُح 115بَػْعَد ِإْذ َىَداُىْم{]التوبة:
[ 8[ وقاؿ ُب الكافر والفاسق: }فَػتَػْعًسا ٥َبُْم َوَأَضلَّ أَْعَما٥َبُْم{]٧بمد:4،5بَا٥َبُْم{]٧بمد:

[ 74[ }َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّو اْلَكاِفرِيَن{]غافر:26لبقرة:}َوَما ُيِضلُّ ِبِو ِإالَّ اْلَفاِسِقَْب{]ا
[ وعلى ىذا النحو تقليب األفئدة ُب قولو: }َونُػَقلُّْب 27}َوُيِضلُّ اللَُّو الظَّاِلِمَْب{]إبراىيم:

[، وا٣بتم على القلب ُب قولو: }َخَتَم اللَُّو َعَلى 110أَْفِئَدتَػُهْم{]األنعاـ:
[ وزيادة ا٤برض ُب قولو: }ُب قُػُلؤِِّْم َمَرٌض فَػزَاَدُىُم اللَُّو 7قُػُلؤِِّْم{]البقرة:
 [.10َمَرًضا{]البقرة:

قاؿ شيخنا ا٥بادي رضواف اهلل عليو ُب كتابو )التحفة العسجدية(: وأما اإلضبلؿ فهو ٗبعُب 
ا٥ببلؾ، وٗبعُب العذاب، وٗبعُب الغواية عن واضح الطريق، واإلضبلؿ أيضاً ٗبعُب اإلىبلؾ 

[ ومن 27والتعذيب واإلغواء وٗبعُب ا٢بكم والتسمية فمعُب }ُيِضلُّ اللَُّو الظَّاِلِمَْب{]إبراىيم:
يشاء أي ٰبكم عليهم بالضبلؿ ويسميهم بو ٤با ضلوا عن طريق ا٢بق أو ٗبعُب يهلكهم أو 
يعذّٔم، وأما ما كاف منسوباً إذل غّبه تعاذل فيجوز أغواىم وأضلهم عن طريق ا٢بق، قاؿ 

 . [. ا ى79اذل: }َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُف قَػْوَمُو َوَما َىَدى{]طو:تع

وقاؿ عليو السبلـ : فصل: قالت العدلية: إف بعض ما تعلقت بو ا١بربية سياؽ السبب 
وا٤بسبب فلما حصل منهم الكفر والتمادي ودل يقبلوا ىداية اهلل حسن منو تعاذل العقوبة 

[ 155تعاذل: }طََبَع اللَُّو َعَليػَْها ِبُكْفرِِىْم{]النساء:بالطبع واإلزاغة وا٣بتم و٫بو ذلك قاؿ 
ا زَاُغوا أَزَاَغ اللَُّو قُػُلوبَػُهْم{]الصف: [ ...إذل آخر الفصل فراجعو فإنو ٕبث كامل 5}فَػَلمَّ

 نفيس.
 

 البحث الثالث ُب ا٣بلق وما يتصل بذلك



إبداع الشيء من غّب قاؿ الراغب األصفهاين: ا٣بلق أصلو التقدير ا٤بستقيم ويستعمل ُب 
أصل وال احتذاء قاؿ تعاذل: }َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض{ أي أبدعهما بدليل قولو تعاذل: 

}َبِديُع السََّماَواِت َواأَلْرِض{ ويستعمل ُب إٯباد الشيء من الشيء ٫بو: }َخَلَقُكْم ِمْن 
إلبداع إال هلل تعاذل و٥بذا قاؿ [ إذل أف قاؿ: وليس ا٣بلق الذي ىو ا6نَػْفٍس َواِحَدٍة{]الزمر:

 [.17ُب الفصل بينو تعاذل وبْب غّبه: }أََفَمْن ٱَبُْلُق َكَمْن اَل ٱَبُْلُق أََفبلَ َتذَكَُّروَف{]النحل:
وأما الذي يكوف باالستحالة فقد جعلو اهلل تعاذل لغّبه ُب بعض األحواؿ كعيسى عليو 

)أين(  [ ب49الطِّْْب َكَهْيَئِة الطَّّْبِ{]آؿ عمراف: السبلـ حيث قاؿ: }َأينّْ َأْخُلُق َلُكْم ِمنَ 
 وا٣بلق ال يستعمل ُب كافة الناس إال على وجهْب:

 أحدٮبا ُب معُب التقدير كقوؿ الشاعر:
 وألنت تفري ما خلقت .... وبعض القـو ٱبلق ٍب ال يفري

 
 . [. ا ى17والثاين ُب الكذب ٫بو قولو: }َوَٚبُْلُقوَف ِإْفًكا{]العنكبوت:

أقوؿ: وال مانع لصحة إطبلقو معُب التقدير كما ذكروا لقولو تعاذل: }َخَلُقوا َكَخْلِقِو 
[ 14[ وقولو: }فَػَتَباَرَؾ اللَُّو َأْحَسُن ا٣ْبَالِِقَْب{]ا٤بؤمنوف:16فَػَتَشابََو ا٣ْبَْلُق َعَلْيِهْم{]الرعد:

لو: }اللَُّو َخاِلُق ُكلّْ وقد استدؿ أىل السنة على قو٥بم أف أفعالنا ٨بلوقة هلل تعاذل بقو 
[ وبأف أفعاؿ العباد ذوات حقيقة 3[ }َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػُْر اللَِّو{]فاطر:16َشْيٍء{]الرعد:

 وال يقدر على إٯبادىا أي الذوات إال اهلل سبحانو وتعاذل.
وا١بواب على جهة اإلٝباؿ وإال فليس ىذا موضعو وال معارضة وذلك أف نقوؿ: }اللَُّو 

ُكلّْ َشْيٍء{ عاـ وال يصح ٚبصيص ا٤بسور بكل إال متصل وبذلك يلـز أف اهلل خلق   َخاِلقُ 
[ 19صفاتو القدٲبة بل نفسو؛ ألنو سبحانو شيء }ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَػُر َشَهاَدًة{]األنعاـ:

وىذا كفر باإلٝباع ويلـز منو خلق القرآف وقد منعتم منو وخلق ا٤بعاصي والقبائح وخلق 
 ي زعمتم وما أجبتم بو فهو جوابنا.الكسب الذ



ثانياً: إف اآلية مساقة للتمدح بعمـو القدرة ٤با من شأنو ا٣بلق فخرج ما يصح من غّبه 
بضرورة العقل والنقل كما قيل ُب تفسّب قولو تعاذل: }َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلّْ 

لينا عقلي [، أما الصفات فبل خبلؼ ُب ذلك، وأما أفعالنا فنسبتها إ23َشْيٍء{]النمل:
ونقلي، أما العقل فظاىر وإنكار ذلك سفسطة، وأما النقل فإٝباع ا٤بسلمْب من عدرل 

 وسِب وجربي وغّبىم إطبلؽ نسبة أفعالنا إلينا.

قاؿ السيد ٧بمد ُب )اإليثار(: أال ترى أف ٝبيع عبارات الكتاب والسنة وأىل اللغة ُب 
عة من العامة وا٣باص والصحابة والتابعْب ا١باىلية واإلسبلـ وا٤بسلمْب من أىل السنة والبد

بل وا١بربية وا١بهمية ا٤ببتدعة كلهم عربوا عن أفعاؿ العباد بأ٠بائها ا٣باصة ّٔا وبكسب 
العباد ٥با وفعلهم واختيارىم دوف خلق اهلل تعاذل ٥با فيهم فيقولوف: إذا زنا الزاين ٨بتاراً غّب 

القصاص، وإذا كفر وجب جهاده  مكره وجب عليو ا٢بد، وكذلك إذا قتل وجب عليو
و٫بو ذلك، وال يقوؿ أحد منهم حٌب ا١بربية الضبلؿ إذا خلق اهلل الزنا ُب الزاين جلد، وإذا 
خلق القتل ُب القاتل قتل، وإذا خلق الكفر ُب الكافر حورب وىذه كتبهم شاىدة بذلك 

ويدؿ نسبة  ولو أف أحداً قاؿ ذلك وحافظ عليو فلم ينطق ٗبعصية منسوبة إذل فاعلها
ا٤بعاصي إذل أىلها بنسبتها إذل خلق اهلل تعاذل ُب أىلها ُب ٝبيع كبلمو أو كثّب منو، لكاف 

 ذلك من أوضح البدع، وأشنع الشنع.
 وشر األمور احملدثات البدائع………... 

وأما سائر من قاؿ: إف أفعاؿ العباد مقدور بْب قادرين. من غّب ٛبييز بالذات فالكبلـ 
معهم مثل الكبلـ مع األشعرية؛ ألهنم وإف دل يفرقوا بْب فعل الرب عّز وجّل وفعل العبد 

بالذات فإهنم يفرقوف بينهما بالوجوه واالعتبارات وذلك أمر ضروري فإهنم ال بد أف يقولوا 
عل الطاعة على وجو الذلة وا٣بضوع واالمتثاؿ والتقرب والرغبة والرىبة وأف اهلل إف العبد ف

تعاذل منزه عن ٝبيع ىذه الوجوه وأف اهلل تعاذل فعل ذلك الفعل، إما لغّب علة كما ىو قوؿ 
بعضهم، وإما على جهة ا٢بكمة والرٞبة والنعمة؛ إذ ]ىو[ على جهة ا٢بكمة واالبتبلء 



أف فعل العبد مركب من أمرين اثنْب: أحدٮبا من الذات الٍب ىي واالمتحاف فثبت ّٔذا 
مقدور بْب قادرين، وثانيهما من تلك الوجوه واالعتبارات الٍب يكفر من أجازىا على اهلل 

سبحانو أو ٠باه ّٔا باإلٝباع واهلل تعاذل ال يشارؾ العبد إال ُب أٝبل ىذين األمرين 
ا وأقبحهما بغّب إذف منو...اخل .. إذل أف قاؿ: وأٞبدٮبا فكيف ينسب إليو أخبثهما وشرٮب

أال ترى أف جعل العبد من أىل السنة مؤثراً ُب الذات بإعانة اهلل تعاذل ال يسميو خالقاً 
بإعانة اهلل ما ذلك إال ألف ىذه الذات ىي األكواف وكوهنا ذواتاً غّب صحيح ُب لغة العرب 

مية األشعرية ٥با خلقاً هلل تعاذل دل يصح وُب النظر الصحيح عند ٧بققي أىل ا٤بعقوؿ وتس
لغة، يوضحو أف إماـ ا٢برمْب ا١بويِب والشيخ أبا إسحاؽ ومن تابعهما من أىل السنة دل 

يسموا العبد خالقاً مع أهنم يقولوف: إف قدرتو ىي الٍب أثرت ُب ذات فعلو وحدىا بتمكْب 
اهلل تعاذل ُب تلك الذات الٍب ىي اهلل تعاذل ومشيئتو من غّب زيادة مشاركة بينو وبْب قدرة 

فعلو وكسبو، فثبت أف اهلل خالق كل شيء ٨بلوؽ ُب لغة العرب الٍب نزؿ عليها القرآف ودل 
يكن أحد منهم يقوؿ خلقت قياماً وال كبلما، وال صبلة وال صياماً و٫بو ذلك، ولذلك ورد 

ق اهلل دل ٰبـر علينا التشبيو الوعيد للمصورين ا٤بشبهْب ٖبلق اهلل تعاذل، فلو كانت أفعالنا خل
 ٖبلق اهلل تعاذل، وكذلك لعن

الوامشات ا٤بغّبات خلق اهلل تعاذل، وال شك ُب جواز تغيّبنا لكثّب من أفعالنا ووجوب ذلك 
ُب كثّب منها، وكذلك قاؿ اهلل تعاذل بعد ذكر ٨بلوقاتو من األجساـ وتصويرىا وسائر ما ال 

َذا َخْلُق اللَِّو فََأُروين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن يقدر العباد عليو من األعراض: }ىَ 
[ وإ٭با يعرؼ ا٣بلق ُب اللغة إلٯباد األجساـ ويدؿ على ما ذكرتو ما 11ُدونِِو{]لقماف:

[ 119حكاه اهلل تعاذل وذـ الشيطاف بو من قولو: }َواَلُمَرنػَُّهْم فَػَليُػَغيػُّْرفَّ َخْلَق اللَِّو{]النساء:
تغيّب الذي ىو فعلهم ليس ىو خلق اهلل تعاذل بل ىو مغاير لو ولذلك فدؿ على أف ال

 . نظائر كثّبة ذكرهتا ُب )العواصم(. ا ى
 وأما كوف أفعالنا ذواتاً وأنو ال يقدر على إٯباد الذوات إال اهلل تعاذل، ا١بواب من وجهْب:



جوه واالعتبارات األوؿ: أوضحها، وىو أهنم ال يقولوف بذلك بل يقولوف: إف أفعالنا ىي الو 
 واألحواؿ ا٤بتعلقة بتلك الذوات وذلك ىو معُب الكسب عندىم.

والثاين: أنا منازعوف ُب أف األكواف الٍب ىي ا٢بركة والسكوف واالجتماع واالفَباؽ ذوات بل 
ىي صفات أو أحواؿ كما ذىبت إليو ا١بماىّب وأىل التحقيق كابن تيمية وأصحابو منهم، 

ومن ال ٰبصى من سائر الطوائف، مع أنا ال نسلم ٥بم أنو ال يقدر  وأبو ا٢بسْب وأتباعو،
على إٯباد الذوات غّب اهلل، بل قد خالفهم ُب ذلك ا١بويِب وأبو إسحاؽ ومن تابعهما 

 فقالوا: إنو يقدر على ذلك من أقدره اهلل تعاذل ومكنو منو وأراده.
ل عليو السبلـ ٤برًن: قلت: ويقرب من ذلك خلق عيسى عليو السبلـ الطّب وقوؿ جربي

 [.19}أَلَىَب َلِك ُغبَلًما زَِكيِّا{]مرًن:

واعلم أيدؾ اهلل أف أىل ا٢بديث واألشاعرة خالفوا النصوص من الكتاب والسنة وكبلـ 
السلف ُب ىذه ا٤بسألة فكم ُب الكتاب من نسبة أفعالنا إلينا: }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ 

َفُروا{ وغّب ذلك ٩با ال ٰبصى كثرة، ومن السنة كذلك ونصوص الصحابة }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن كَ 
ُب فتاويهم وغّب ذلك ال ينكر ذلك إال مكابر، وُب مسألة اإلرادة وا٤بشيئة، ولو وقفوا عند 
النصوص وسكتوا من التمحبلت الباطلة لكاف أوفق بدعوى السنة، فإف اهلل تعاذل دل ٯبعل 

ركْب، كيف ينعي عليهم عبادة األوثاف الٍب عملتها أيديهم القرآف حجة عليو بل على ا٤بش
ليستقيم لو النعي ُب هتجْب عبادهتم ويفحمهم فينتصر ٥بم أىل السنة بأنو ا٣بالق لعباداهتم 
من تلقاء أنفسهم ولو سلم ٥بم ما قالوا لكاف تفسّب ا٤ببْب للمنزؿ أوذل باالتباع وذلك ما 

تاب الرب، منو: أخربنا أبو عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ُب أوؿ ك
الزاىد األصبهاين أخربنا أبو إ٠باعيل ٧بمد بن إ٠باعيل أخربنا إبراىيم بن ٰبٓب بن ٧بمد 

ا٤بدين الشجري حدثِب أيب عن عبيد بن ٰبٓب عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيو 
هلل صلى اهلل عليو وآلو أنو خرج وابن خالتو رفاعة بن رافع وكاف قد شهد بدراً مع رسوؿ ا

معاذ بن عفراء حٌب قدما مكة فلما ىبطا من الثنية رأيا رجبلً ٙبت الشجرة ...إذل قولو: 



فقلنا: من أنت؟ قاؿ: ))انزلوا، فنزلنا، فقلنا: أين الرجل الذي يدعي ويقوؿ ما يقوؿ؟ 
قاؿ: من خلق السموات فقاؿ: أنا، فقلت لو: فاعرض علّي، فعرض علينا اإلسبلـ ف

وا١بباؿ؟ فقلنا: اهلل، فقاؿ: من خلقكم؟ قلنا: اهلل، قاؿ: فمن عمل ىذه األصناـ؟ قلنا: 
٫بن، قاؿ: فا٣بالق أحق بالعبادة أـ ا٤بخلوؽ؟ فأنتم عملتموىا واهلل أحق أف تعبدوه من 

 . شيء عملتموه((. قاؿ ا٢باكم ىذا حديث صحيح اإلسناد. ا ى
 فقونا ُب أف آّمل ليس ٕبجة وىذه اآلية من آّمل الحتما٥با.مع أف األشاعرة يوا

ىذا وأعظم ما أتى بو الظاىرية من الفواقر إطبلؽ اآليات الصفاتية لذات واجب الوجود 
على ا٢بقائق العربية، ومنع ٞبلها على آّازات اللغوية حٌب شبهوه ٖبلقو، وحازوه ُب 

منو سائر ا١بهات من غّب دليل قاطع نص ُب مكاف، وجعلوه ٧بموال للمبلئكة"، ونفوا 
ا٤بطلوب وما تكلفوا من التنزيو، ببل كيف من التمويو بعد التصريح، ومن فواقرىم الكبلـ ُب 

القرآف، وتكفّبىم ٤بن قاؿ ٕبدوثو مع أف اهلل قد نص ُب القرآف على حدوثو وىم مقروف 
يكوف الكبلـ عليو من البدع فلم ال  أنو دل يظهر الكبلـ عليو إال ُب زمن العباسية فغايتو أف

يتمسكوف بسنة السلف وىو السكوت، أو رجعوا ُب ذلك إذل النص القرآين والتدين بأف 
ىذا الذي بْب الدفتْب ا٤بنزؿ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ىو كبلـ اهلل تعاذل من 

ذه ا٤بسألة من دوف إثبات ِقَدـ وال حدوث؛ إذ على كل قوؿ إلزاـ مع أف الكبلـ ُب ى
 فضوؿ الكبلـ.

وأما صوت القارئ فبل شك أنو عرض يفُب وأنو حاكي وكوف ا٢بكاية عْب احملكي أو مثلو 
أو غّبه، أو أف القدرتْب صوتا بو، فمن الفضوؿ الذي ينبغي اإلعراض عنو، وقوؿ األشاعرة 

٤بتلو ا٤بنزؿ ال إف الكبلـ قائم بالنفس و٧باجتهم عليو كذلك؛ إذ الكبلـ على ىذا ا٤بوجود ا
 غّبه فافَبقا. واهلل أعلم.

 ]ٕبث ُب الصحبة والصحابة[
]ابن الوزير[ وأما قوؿ السيد ٧بمد بن ابراىيم ػ رٞبو اهلل ػ : لئبل يؤدي إذل القدح ُب 



الصحابة فيقاؿ: إف كاف ا٤بقصود من تعديلهم اآلثار فليس للمقدوحْب منهم خرب انفرد بو 
فقد نبهناؾ على عدـ األخذ باآلحاد فيها وىل ىذا إال ٧بض ُب األحكاـ، وأما العقائد 

اقبل خرب الصحايب وإف كاف كاذباً وإف كاف ذلك ٦برد ٞباية لغرض نفسي فينبغي بيانو، 
وقد ذكر عن أيب ا٤بعارل ا١بويِب ما لفظو: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو هنى عن ذلك 

: ))دعوا رل أصحايب فلو أنفق أحدكم مثل وقاؿ: ))إياكم وما شجر بْب أصحايب((، وقاؿ
أحد ذىباً ٤با بلغ مد من أحدىم وال نصيفو((، وقاؿ: ))أصحايب كالنجـو بأيهم اقتديتم 

اىتديتم((، وقاؿ: ))خّبكم القرف الذي أنا فيو ٍب الذي يليو ٍب الذي يليو ٍب الذي يليو((، 
هلل صلى اهلل عليو وآلو: ))وما وقد روى الثناء على الصحابة وعلى التابعْب وقاؿ رسوؿ ا

 يدريك لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم((.

وقد روي عن ا٢بسن البصري أنو ذكر عنده ا١بمل وصفْب فقاؿ: تلك دماء طهر اهلل منها 
أسيافنا فبل نلطخ ّٔا ألسنتنا، ٍب إف تلك األحواؿ قد غابت عنا وبعدت أخبارىا على 

ائقها فبل يليق بنا أف ٬بوض فيها ولو كاف واحد من ىؤالء قد أخطأ لوجب أف ٫بفظ حق
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو فيو، ومن ا٤بروءة أف ُٰبفظ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ُب 
عائشة زوجتو وُب الزبّب ابن عمتو وُب طلحة الذي وقاه بيده، ٍب ما الذي ألزمنا وأوجب 

أحداً من ا٤بسلمْب أو نربأ منو، وأي ثواب ُب اللعنة والرباءة، إف اهلل تعاذل ال  علينا أف نلعن
يقوؿ يـو القيامة للمكلف: دل دل تلعن؟ بل قد يقوؿ لو: دِلَ لعنت؟ ولو أف إنساناً عاش 

عمره كلو دل يلعن إبليس دل يكن عاصياً وال آٜباً، وإذا جعل اإلنساف عوض اللعنة أستغفر 
لو، ٍب كيف ٯبوز للعامة أف تدخل أنفسها ُب أمور ا٣باصة وأولئك قـو كانوا  اهلل كاف خّباً 

أمراء ىذه األمة وقادهتا و٫بن اليـو ُب طبقة سافلة جداِّ عنهم فكيف ٰبسن بنا التعرض 
لذكرىم، أليس يقبح من الرعية أف ٱبوضوا ُب دقائق أمور ا٤بلك وأحوالو وشئونو الٍب ٘بري 

عمو ونسائو وسراريو وقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو صهراً بينو وبْب أىلو وبِب 
٤بعاوية وأختو أـ حبيبة ٙبتو فاألدب أف ٙبفظ أـ حبيبة وىي أـ ا٤بؤمنْب ُب أخيها، وكيف 



ٯبوز أف يلعن من جعل اهلل بينو وبْب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو مودة، أليس ا٤بفسروف  
ُب أيب سفياف وأىلو وىي قولو تعاذل: }َعَسى اللَُّو أَْف ٯَبَْعَل كلهم قالوا: ىذه اآلية نزلت 

َنُكْم َوبَػْْبَ الَِّذيَن َعاَديْػُتْم ِمنػُْهْم َمَودًَّة{]ا٤بمتحنة: [ فكاف ذلك مصاىرة رسوؿ اهلل صلى 7بَػيػْ
اهلل عليو وآلو أبا سفياف وتزوٯبو ابنتو على أف ٝبيع ما تنقلو الشيعة من االختبلؼ بينهم 

شاجرة دل يثبت وما كاف القـو إال كبِب أـ واحدة ودل يتكدر باطن أحد منهم على وا٤ب
 . كما وجد. صاحبو قط وال وقع بينهم اختبلؼ وال نزاع. ا ى

 وقد أجاب عليو بعض قدماء الزيدية فأحببنا نقل بعض جوابو ملخصاً.
أعدائو كما أوجب مواالة ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : لوال أف اهلل تعاذل أوجب معاداة 

أوليائو وضيق على ا٤بسلمْب تركها إذا دؿ العقل عليها أو صح ا٣برب عنها بقولو سبحانو: 
َءُىْم أَْو }الَ ٘بَُِد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللََّو َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا آبَا

[، وبقولو تعاذل: }َوَلْو َكانُوا يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو 22أَْو ِإْخَوانَػُهْم أَْو َعِشّبَتَػُهْم{]آّادلة:أَبْػَناَءُىْم 
[ وبقولو سبحانو: }الَ تَػتَػَولَّْوا قَػْوًما 81َوالنَّيبّْ َوَما أُنزَِؿ إِلَْيِو َما اٚبََُّذوُىْم أَْولَِياَء{]ا٤بائدة:

[، وإلٝباع ا٤بسلمْب على أف اهلل تعاذل فرض عداوة 13تحنة:َغِضَب اللَُّو َعَلْيِهْم{]ا٤بم
أعدائو، ووالية أوليائو، وعلى أف البغض ُب اهلل واجب، وا٢بب ُب اهلل واجب ٤با تعرضنا 

 ٤بعاداة أحد...اخل.
]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ا١بواب الذي ال ٧بيص عنو على قواعد أىل السنة وترؾ ما نقل عن غّب 

٫بن وأنتم على أف اإلماـ بعد عثماف علي عليو السبلـ والناكث طريقتهم أنا قد أٝبعنا 
على اإلماـ وا٣بارج عليو باغي فاسق وقد صح من نقل الناقلْب أف طلحة والزبّب بايعا علياً 
 عليو السبلـ ونكثا عليو، فإف اعتذرًب ٥بما بطلب دـ عثماف، فا١بواب: أهنما ليسا بأوليائو.

لوا ُب دار عثماف وقتل غّب القاتل من السرؼ ا٤بنهي عنو ُب ثانياً: إف قتلة عثماف قد قت
القرآف، فإذا صح أهنما نكثا بيعة اإلماـ وخرجوا عليو ومنعوه من دخوؿ البصرة وأخرجوا 
عاملو جرى عليهم حكم القرآف وىي قولو تعاذل: }فَػَقاتُِلوا الٍَِّب تَػْبِغي َحٌبَّ تَِفيَء ِإذَل أَْمِر 



وا٣بطاب للمسلمْب كافة صحايب وتابعي، وما روي عن عمار وأيب  [9اللَِّو{]ا٢بجرات:
أيوب أف النيب صلى اهلل عليو وآلو أمرٮبا أف يقاتبل مع علي عليو السبلـ الناكثْب 

والقاسطْب وا٤بارقْب، وما روي عن علي عليو السبلـ : أمرت أف أقاتل الناكثْب والقاسطْب 
لو صلى اهلل عليو وآلو أمر بقتاؿ الباغي عموماً، وا٤بارقْب، فإذا صح أف اهلل تعاذل ورسو 

والناكثْب والقاسطْب خصوصاً، علمنا أهنم قد جانبوا عن ا٢بق واتبعوا غّب سبيل ا٤بؤمنْب 
وصاروا حرباً هلل ولرسولو حبلؿ الدـ، ومن حل دمو فباألوذل أف ٰبل عرضو، ووجب الرباءة 

 لعمار، وقد ورد ُب قاتلو ما ورد.منو وبغضو، وألىل صفْب زيادة أخصية وىي قتلهم 
فأما ثناء القرآف والنيب صلى اهلل عليو وآلو على الصحابة فمسلم لكن بلفظ العمـو والعمـو 

 ٯبوز ٚبصيصو.
فأما خرب أىل بدر فلعل اهلل اطلع على خواًب أعما٥بم فإهنا صائرة إذل ا٣بّب كما قد روي 

مثل ذلك تقبل فيو رواية اآلحاد وال يقاؿ من غّب طريق أف طلحة والزبّب وعائشة تابوا، و 
بعدـ خطأىم، فقد ورد من أىل بدر ما أوجب ا٢بد كما كاف من مسطح بن أثاثة من 

 اإلفك وبعضهم أيضاً تأوؿ ُب ٙبرًن ا٣بمر فحده عمر.
فأما قولو: ))بأيهم اقتديتم اىتديتم(( ففي رجالو عبد الرحيم عن أبيو وٮبا ضعيفاف جداً، 

عْب: إف عبد الرحيم كذاب، وقاؿ البخاري وأبو حاًب: مَبوؾ، ولو طريق بل قاؿ ابن م
أخرى فيها ٞبزة النصييب وىو ضعيف جداً، قاؿ البخاري: منكر ا٢بديث، وقاؿ ابن معْب: 
ال يساوي فلساً، وقاؿ ابن عدي: عامة مروياتو موضوعة، وروي أيضاً من طريق ٝبيل بن 

 ؿ باختصار ىذا ا٤بقاؿ ُب رجالو.من إرشاد الفحو   زيد وىو ٦بهوؿ. ا ى

وأما ا٤بعُب فباطل؛ ألنو قد اقتدى قاتل عمار ػ رٞبو اهلل ػ ٗبعاوية وعمرو بن العاص ومن 
معهما من الصحابة فيلـز أف يكوف ىادياً مهدياً أو ٧بكوماً عليو بالنار و٨بطئاً باغياً غوياً، 

وآلو أف قاتل عمار ُب النار عرؼ ذلك  وفيو أيضاً رد ٤با تواتر نقلو عن النيب صلى اهلل عليو
وليو وقاتلو، بل يلـز ُب قتلة عثماف ألهنم اقتدوا ُب ذلك ٗبن حرض عليو من الصحابة  



 كعائشة وطلحة والزبّب.
وأما قولو: ))خّبكم القرف الذي أنا فيو...(( ا٣برب، فقد ساوى فيو بْب الصحابة والتابعْب 

نة وقيل ٟبسوف فأطلق على أربعمائة سنة أو مائتْب وتابعيهم وعلى ا١بملة فالقرف مائة س
سنة الٍب وقع فيها قتل الصحابة وأىل البيت واستباحوا فيها حـر اهلل وأحرقوا بيتو وحـر 

رسولو، واستباحوا بنات ا٤بهاجرين واألنصار واستعبدوىم، وفيها إمارٌب ا٢بجاج وزياد بن 
موية، بل إف كاف كما يقولوف فبل فائدة أبيو وغّب ذلك، إذا تأملتو عرفت أنو من وضع األ

ُب كتب ا١برح والتعديل ألهنا وضعت ُب رجاؿ ىذه القروف، وكم نعد من مساوئها نعوذ 
 باهلل من االفَباء على اهلل وعلى رسولو صلى اهلل عليو وآلو.

.  وأما كبلـ ا٢بسن البصري فإف صح النقل عنو فبل حجة ُب كبلـ أحد غّب ا٤بعصـو
دل يبلغنا ما جرى بْب الصحابة على التحقيق فمن رد الضرورات الٍب ال ٚبفى على وأما أننا 

من لو أدىن مسكة بل يؤدي إذل التشكيك فيما جرى بْب النيب صلى اهلل عليو وآلو وأىل 
 الكفر، كيف والناقل لتلك األخبار ىم نقلة الشريعة النبوية.

ظة اللعن فقد أمر اهلل تعاذل ّٔا وأوجبها، أال وأما اللعن فقاؿ الزيدي ػ رٞبو اهلل ػ : فأما لف
[ فهو إخبار معناه األمر  19ترى إذل قولو: }أُْولَِئَك يَػْلَعنُػُهُم اللَُّو َويَػْلَعنُػُهُم البلَِّعُنوَف{]البقرة:

عاصْب [ وقد لعن اهلل ال228كقولو: }َواْلُمطَلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثبلَثََة قُػُروٍء{]البقرة:
[ وقولو: }الَِّذيَن 78بقولو: }لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِِب ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِف َداُووَد{]ا٤بائدة:

نْػَيا َواآلِخَرِة َوأََعدَّ ٥َبُْم َعَذابًا ُمِهيًنا{]األحزاب: [، 57يُػْؤُذوَف اللََّو َوَرُسوَلُو َلَعنَػُهُم اللَُّو ُب الدُّ
[، وقاؿ اهلل تعاذل 61وِنَْب أَيْػَنَما ثُِقُفوا أُِخُذوا َوقُػتػُّْلوا تَػْقِتيبًل{]األحزاب:وقولو: }َمْلعُ 

[ وقاؿ: }ِإفَّ اللََّو َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوأََعدَّ 78إلبليس: }َوِإفَّ َعَلْيَك َلْعَنٍِب ِإذَل يَػْوـِ الدّْيِن{]ص:
 [.٥64َبُْم َسِعّبًا{]األحزاب:

ثواب ُب اللعن؟ وإف اهلل ال يقوؿ للمكلف: دِلَ دلَْ تلعن؟ بل قد  فأما قوؿ من يقوؿ: أي
يقوؿ: دِلَ لعنت؟ وأنو لو جعل مكاف )لعن اهلل( )اللهم اغفر رل( لكاف خّباً لو، ولو أف 



إنساناً عاش عمره كلو دل يلعن إبليس دل يؤخذ بذلك، فكبلـ جاىل ال يدري ما يقوؿ، 
ا فُعلت على وجهها وىو أف يلعن مستحق اللعن هلل اللعن طاعة ويستحق عليها الثواب إذ

وُب اهلل ال ُب العصبية وا٥بوى، أال ترى أف الشرع قد ورد ّٔا ُب نفي الولد ونطق بو القرآف 
[ فلو 7وىو أف يقوؿ الزوج ُب ا٣بامسة: }أَفَّ َلْعَنَة اللَِّو َعَلْيِو ِإْف َكاَف ِمَن اْلَكاِذِبَْب{]النور:

 يريد أف يتلفظ عباده ّٔذه اللفظة وأنو قد تعبدىم ّٔا ٤با جعلها من معادل دل يكن اهلل تعاذل
الشرع و٤با كررىا ُب كثّب من كتابو العزيز و٤با قاؿ ُب حق القاتل: وغضب اهلل عليو ولعنو، 

وليس ا٤براد من قولو: ولعنو إال األمر بأف نلعنو ولو دل يكن ا٤براد ّٔا ذلك لكاف لنا أف 
 قد لعنو أفيلعن اهلل تعاذل إنساناً وال يكوف لنا أف نلعنو؟ ىذا ما ال يسوغ ُب نلعنو؛ ألف اهلل

العقل كما ال ٯبوز أف ٲبدح اهلل إنساناً إال ولنا أف ٭بدحو وال يذمو إال ولنا أف نذمو، وقاؿ 
[ وقاؿ: }َربػََّنا 60ُو{]ا٤بائدة:تعاذل: }َىْل أُنَػبُّْئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد اللَِّو َمْن َلَعَنُو اللَّ 

[ وقاؿ عز وجل: }َوَقاَلِت 68آهِتِْم ِضْعَفْْبِ ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعنػُْهْم لَْعًنا َكِبّبًا{]األحزاب:
 [ ...إذل آخر كبلمو.64اْليَػُهوُد َيُد اللَِّو َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ٗبَا قَاُلوا{]ا٤بائدة:

لما صح أف عليا ىو احملق، وأعداءه من الناكثْب والقاسطْب وا٤بارقْب على الباطل، أقوؿ: ف
وصح أنو لعنهم وتربأ منهم، وجب علينا ذلك فيمن دل تصح توبتو لقولو تعاذل: }ُقْل ِإْف  

تباع احملق من [ فوجب اتباع النيب وا31ُكْنُتْم ٙبُِبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوين ُٰبِْبْبُكُم اللَُّو{]آؿ عمراف:
بعده، كيف وقد روى ا٤بوالف وا٤بخالف متواترا قولو صلى اهلل عليو وآلو ُب علي عليو 

السبلـ : ))اللهم واؿ من وااله وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذؿ من خذلو((، 
وقولو صلى اهلل عليو وآلو: ))لعنتك يا علي من لعنٍب، ولعنٍب من لعنة اهلل، ومن يلعن 

..((ا٣برب، وقد صح أنو قنت بلعن معاوية وعمرو وا٤بغّبة وأيب موسى وأيب األعور اهلل.
السلمي والضحاؾ بن قيس الفهري، وصح أف معاوية لعنو اهلل لعن علياً وا٢بسنْب وابن 

 عباس.
نعم وقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو أنو قاؿ: ))ستة لعنتهم ولعنهم اهلل وكل 



ُب كتاب اهلل، وا٤بكذب بقدر اهلل، وا٤بتسلط با١بربوت فيعز بذلك من  نيب ٦باب: الزائد
أذؿ اهلل، ويذؿ من أعز اهلل، وا٤بستحل ٢بـر اهلل، وا٤بستحل من عَبٌب ما حـر اهلل، والتارؾ 

لسنٍب((. أخرجو الَبمذي عن عائشة وابن عساكر عن ابن عمر وىو عند أئمتنا"، ومعاوية 
ذلك وُب حكم آنية الذىب والفضة بيعاً واستعماالً، وأخاؼ  استلحق زيادا ورد السنة ُب

أىل ا٢برمْب وقتل بعض الشيعة فيهما على يدي عاملو بسر بن أرطأة واستحل من العَبة، 
 وأعز الطلقاء وأذؿ ا٤بهاجرين واألنصار.

وقاؿ ا٢بسن البصري: أربع خصاؿ ُب معاوية لو دل يكن فيو إال واحدة منها لكانت 
زاؤه على ىذه األمة بالسيف حٌب أخذ األمر من غّب مشورة وفيهم بقايا موبقة: انت

الصحابة وذوي الفضيلة، واستخلف من بعده سكّبا ٟبّبا يلبس ا٢برير ويضرب بالطنابّب، 
وادعاؤه زياداً وقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو: ))الولد للفراش وللعاىر ا٢بجر((، 

 . يا ويبله لو من ُحْجر وأصحاب ُحجر. ا ىوقتلو ُحْجرا وأصحاب ُحْجر و 

وروى أبو ا٢بسن ا٤بدائِب أف معاوية خطب أىل الكوفة بعد بيعة ا٢بسن فقاؿ: يا أىل 
الكوفة أتروين قاتلتكم على الصبلة والزكاة وا٢بج وقد علمت أنكم تصلوف وتزكوف 

 وٙبجوف، ولكِب قاتلتكم ألتأمر عليكم وأرل رقابكم...إخل.
دي عن أيب سعيد مرفوعاً: ))إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه((. وأخرجو وأخرج ابن ع

العقيلي عن ا٢بسن، ورواه سفياف بن ٧بمد عن منصور بن سلمة عن سليماف بن ببلؿ عن 
جعفر بن ٧بمد عن أبيو عن جابر مرفوعاً، وقد ذكره ا٤بعتضد العباسي ُب كتابو، وشاىده 

 تُِلوا الٍَِّب تَػْبِغي...{ اآلية.ُب القرآف، قاؿ سبحانو: }فَػَقا
وأما قولو: ولو كاف واحد من ىؤالء قد أخطأ لوجب أف ٰبفظ فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو وآلو، فلم ال حفظتم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ُب عمو أيب ٥بب أما صار ىجّب 
تموه ُب كافلو وناصره أيب [ ودل ال حفظ1ا٤بسلمْب قراءة: }تَػبَّْت َيَدا َأيب ٥َبٍَب{]ا٤بسد:

طالب حٌب رويتم فيو ُب الصحيح عن عدو بِب ىاشم ُب ا١باىلية واإلسبلـ ما رويتم ودل 



ترقبوا فيو أوالده وأخويو العباس وٞبزة، فإف قلتم بكفر من ذكرنا، قلنا: العلة واحدة وىي 
اهلل تعاذل قد طهر مراقبة ا٣بّب بعدـ ذكر مساوئ قريبو وسواء كاف كافراً أو فاسقاً مع أف 

 نبيو صلى اهلل عليو وآلو وأىل بيتو من مداىنة الفسقة وأىل ا٤بعاصي من كاف.

وأما قولو: فاألدب أف ٙبفظ أـ حبيبة وىي أـ ا٤بؤمنْب ُب أخيها، فهبل حفظها رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو حيث لعن الراكب والسائق والقائد وحيث قاؿ: ))إذا رأيتم معاوية 

نربي فاقتلوه((، وحيث قاؿ: ))ال أشبع اهلل بطنو(( رواه النسائي، وىبل حفظ رسوؿ على م
اهلل وأبو بكر وعمر عثماف ُب عمو ا٢بكم وابنو مرواف حٌب قاؿ صلى اهلل عليو وآلو: 

))الوزغ بن الوزغ(( فإما قلت: إف النيب صلى اهلل عليو وآلو دل يراِع مقاـ األدب ودل ٰبَـب 
[ أو سلمت وجوب 4قولو تعاذل: }َوِإنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم{]القلم:حرمة أحد كفرت ب

عداوة الفاسق كائناً من كاف وآمنت بقولو تعاذل: }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَػتَػَولَّْوا قَػْوًما َغِضَب 
يها ٧بمد [ وغّب ذلك، ودل ال حفظتم عائشة أـ ا٤بؤمنْب ُب أخ13اللَُّو َعَلْيِهْم{]ا٤بمتحنة:

بن أيب بكر بل تربأًب منو لكونو من احملاصرين لعثماف وعلى أنكم غلوًب غلواً دل يبلغو أىل 
الكتاب ُب أصحاب أنبيائهم فنزلتم معاصيهم منزلة الطاعات من دوف أف يعرفوا ألنفسهم 

ن ذلك، ىذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو تربأ من فعل خالد بن الوليد وىجر الثبلثة الذي
 ٚبلفوا عنو ُب تبوؾ وأقاـ ا٢بدود على من استوجبها من أصحابو، وكذلك ا٣بلفاء.

فأما تربي الصحابة من بعضهم اآلخر فأمر ال ينكر وضروري ال يرد، وأما تغّب قلؤّم على 
بعضهم اآلخر فغّب مدفوع بدعوى األباطيل ما يسلم لنا أىل بدر عن تغّب قلؤّم على 

لقاء وغّبىم ولكنكم ال تستحيوف من الكذب وال هتابوف بعضهم اآلخر فكيف بالط
آّاىرة بالبهتاف، وكل ذلك معارضة لكتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وآلو وعداوة 
ألىل بيتو، أتنكروف تربي ا٤بشائخ من سعد بن عبادة وتربي عمر من خالد بن الوليد، 

زبّب وغّبىم من عثماف و٠بتو وتربأت عائشة وعمار وعبد الرٞبن بن عوؼ وطلحة وال
عائشة نعثبًل، وتربي أمّب ا٤بؤمنْب من أعدائو وتربأوا منو واستمر لعنو على منابر اإلسبلـ 



، أما تغّب عمر على عمالو -رضي اهلل عنو-ألف شهر ما عدا خبلفة عمر بن عبد العزيز 
-الزىراء البتوؿ ونسبهم إذل ا٣بيانة وشاطرىم أموا٥بم؟ أما كاف من الشيخْب إذل فاطمة 

ما كاف ُب شأف فدؾ حٌب ىجرهتما مع ٠باعهما لقوؿ أبيها صلى اهلل  -رضواف اهلل عليها
عليو وآلو فيها: ))فاطمة بضعة مِب يريبِب ما رأّا((؟ فهل ينكر ذلك إال من أعمى اهلل 

 قلبو، وختم على ٠بعو وبصره، وأصابتو دعوة ا٤بصطفى ٣بذالنو علياً ا٤برتضى.
و: أليس ا٤بفسروف كلهم قالوا: ىذه اآلية نزلت ُب أيب سفياف وأىلو وىي قولو وأما قول

َنُكْم َوبَػْْبَ الَِّذيَن َعاَديْػُتْم ِمنػُْهْم َمَودًَّة{]ا٤بمتحنة: [ فكاف 7تعاذل: }َعَسى اللَُّو أَْف ٯَبَْعَل بَػيػْ
 . فا١بواب عليو: ذلك مصاىرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو أبا سفياف وتزوٯبو ابنتو. ا ى

أواًل: إف كتب ا٤بفسرين على ظهر البسيطة بريئة عما ادعى عليها وإ٭با تعرض بعضهم بعد 
 التفسّب فقاؿ: وقيل ...إذل آخر ما شرحتو.

وثانياً: أنو تعقب التزويج بأـ حبيبة من العداوة وا٢بروب الٍب قادىا أبو سفياف ما ال ٯبهلو 
ظاىراً وبعده باطناً بإٝباع النقلة أف آؿ أيب سفياف من  متطلع واستمرت العداوة حٌب الفتح

ا٤بؤلفة قلؤّم، يدؿ عليو جواب أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ على أيب سفياف بعد موت النيب 
 صلى اهلل عليو وآلو فافهم.

وأما إنكاركم رواية ثقات الشيعة ٝبيعاً فمن ركوبكم مًب االعتساؼ وتبجحكم ٗبساوئ 
انبة ٤با دؿ عليو الدليل من وجوب قبوؿ خرب العدؿ الضابط، و٦بانبة عدـ اإلنصاؼ، و٦ب

ما أمر اهلل ورسولو من وجوب ٧ببة آؿ ٧بمد، فعوضتم ذلك بتكذيبهم وجرحهم وإىراؽ 
 دمائهم واإلفك عليهم.

وأما دعواكم أف الصحبة مانعة من ا٣بطأ فمن زلل القوؿ وخطلو وفحش االعتقاد وغلوه، 
اهلل عليو وآلو خاطبو اهلل بقولو: }لََقْد ِكْدَت تَػرَْكُن إِلَْيِهْم َشْيئًا قَِليبلً ، ىذا رسوؿ اهلل صلى 

َذقْػَناَؾ ِضْعَف ا٢ْبََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت{]اإلسراء: ََ [ وقولو: }لَِئْن َأْشرَْكَت 74،75ِإًذا اَل
، دع عنك ما عاتب اهلل ال65لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك{]الزمر: صحابة ُب القرآف وما [ وىو ا٤بعصـو



ُب السنة من ذلك حٌب قاؿ: ))لّبدّف عليَّ ا٢بوض أقواـ...((ا٣برب تقدـ، انظر بعْب 
اإلنصاؼ كيف توقف النيب صلى اهلل عليو وآلو عن إيناس ا٤بتخلفْب حٌب نزلت توبتهم من 

اهلل ورسولو  السماء وعائشة زوجتو وأـ ا٤بؤمنْب من أمتو نزؿ براءهتا آية ٧بكمة فلم ال وََكَلهم
إذل الصحبة؟ ودل أقاـ ا٢بد على أىل اإلفك؟ لكن أىل السنة ال يبالوف ٗبا قالوا ولو استلـز 
ىدـ قواعد اإلسبلـ وطمس القرآف والسنة القائمة األعبلـ مكيدة كادوا ّٔا الدين، وغارة 

جسموه  أغاروا ّٔا على ناموس ا٤بوحدين، فأوؿ ا٤بكائد األخذ با٤بظنوف ُب صفات اهلل حٌب
وشبهوه ٖبلقو، ٍب اختلقوا أخباراً ُب نقض آيات الوعيد، ٍب تولوا أعداءه وأىانوا أولياءه، ٍب 
حكموا برد أخبار الشيعة ٤با فيها من الرد على ٨بتلقاهتم، وصغروا معاصي القرف األوؿ لتتم 

 أسانيدىم. فاهلل ا٤بستعاف.
 شعراً:

 ٚبفى على الناس تعلم ومهما تكن عند امرئ من خليقة .... وإف خا٥با
ُب ا٤بعصية ُب الصحيح من كتبهم، فإذا روينا بعض × تأمل روايتهم ٗبجادلة موسى وآدـ

مناكّب معاوية جرحونا بذلك تفضيبلً ٤بعاوية اللعْب على أنبياء رب العا٤بْب، انظر بعْب 
لولده  اإلنصاؼ كيف جادلونا ُب إسبلـ أيب طالب ومنعوا من إثباتو بغضا أسرَّتو أنفسهم

 وكفراً لنعمة ٧باماتو، وهلل القائل:
 ولوال أبو طالب وابنو .... ٤با مثل الدين شخصاً فقاما
 فهذا ٗبكة واذل وحاما .... وىذا بيثرب خاض ا٢بماما

 أما عفاف وا٣بطاب وغّبٮبا من أباء الصحابة فكأف اهلل دل ٱبلقهم.
 شعراً:

 خـزإف بِبَّ ضرجوين بالدـ .... شنشنة أعرفها من أ
وأما قوؿ السيد ٧بمد بن إبراىيم ػ رٞبو اهلل ػ : أف النيب صلى اهلل عليو وآلو دل ٱبض ُب ىذا 

 فجوابو من وجهْب: -يعِب علم الكبلـ-األسلوب ال ىو وال أصحابو 



األوؿ: أنو دل يناظرىم أحد ٩بن لو تعلق ّٔذا األسلوب، فلو كاف أحد ناظرىم لعلمنا يقينا 
ن العقل والنقل ٗبا يشفي الغليل وإف القرآف قد اشتمل على ٝبيع ما أهنم كانوا ٦بيبْب م

[ وقاؿ: }لِئبلَّ 38ٰبتاج إليو، قاؿ سبحانو: }َما فَػرَّْطَنا ُب اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء{]األنعاـ:
[ فلو دل يشتمل على ٝبيع ما ٰبتاج إليو للـز 165َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجٌَّة{]النساء:

كوف ا٢بجة ٤بن دل ٯبد فيو حجتو، انظر لقولو سبحانو وتعاذل: }َلْو َكاَف ِفيِهَما آ٥ِبٌَة ِإالَّ أف ت
}َكانَا ×: [ وقاؿ ُب الرد على النصارى ُب شأف عيسى وأمو22اللَُّو َلَفَسَدتَا{]األنبياء:

ـَ{]ا٤بائدة: ِبيبًل{ وأمثاؿ ذلك، فهل [ وقاؿ: }الَبْػتَػَغْوا ِإذَل ِذي اْلَعْرِش سَ 75يَْأُكبَلِف الطََّعا
ىذا من أسلوب أىل الكبلـ أـ ال؟ إف كاف األوؿ فقد سلمت رل، أو الثاين فقد كابرت 

 عقلك ونسبت القرآف إذل النقص فاخَب أيهما.

الثاين: إف علياً عليو السبلـ وصي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وا٤ببْب لؤلمة ما اختلفوا 
بوي قد مؤل خطبو من فنوف أىل الكبلـ، فمن ذلك قولو عليو فيو من بعد نبيهم بالنص الن

السبلـ : ا٢بمد هلل الذي ال تدركو الشواىد، وال ٙبويو ا٤بشاىد، وال تراه النواظر، وال ٙبجبو 
السواتر، الداؿ على قدمو ٕبدوث خلقو، وٕبدوث خلقو على وجوده، وباشتباىهم على 

ث األشياء على أزليتو، وٗبا و٠بها بو من العجز أف ال شبيو لو...إذل قولو: مستشهداً ٕبدو 
على قدرتو، وٗبا اضطرىا إليو من الفناء على دوامو...إذل قولو: دل ٙبط بو األوىاـ، بل 

٘بلى ٥با ؤّا امتنع منها وإليها حاكمها ليس بذي كرب امتدت بو النهايات فكربتو ٘بسيما، 
 وال بذي عظم تناىت بو الغايات فعظمتو ٘بسيدا.

قولو عليو السبلـ : ا٢بمد هلل الكائن قبل أف يكوف كرسي أو عرش، أو ٠باء أو أرض، أو و 
جاف أو إنس، ال يدرؾ بوىم، وال يقدر بفهم، وال يشغلو سائل، وال ينقصو نائل، وال 

 ينظر بعْب، وال ٰبد بأين، وال يدرؾ با٢بواس، وال يقاس بالناس.
ىل الكبلـ فَػنَّهم، فهل ينكر ذلك منصف أو إذل غّب ذلك من تعليمو للناس، ومنو أخذ أ

ينسب أىل الكبلـ إذل معرفة علم دل ٰبتو عليو القرآف إثباتاً أو نفياً، أو دل يعرفو النيب صلى 



 اهلل عليو وآلو وأصحابو.
إذا تأملت لفنوف األصوؿ وغصوف ا٤بعقوؿ وجدت القرآف دل ينس شيئاً من ذلك }َوَما َكاَف 

[ وإ٭با أىل ا٢بديث ادعوا 5[، }َعلََّم اإِلنَساَف َما دَلْ يَػْعَلْم{]العلق:64ًن:َربَُّك َنِسيِّا{]مر 
ألنفسهم الكماؿ من قعود، وزيفوا ما عليو الناس وإف كاف لذلك من القرآف والسنة شهود، 

حٌب تقحموا سدد ا٥بيبة فنسبوا القرآف إذل النقص والنيب صلى اهلل عليو وآلو وأصحابو إذل 
 ا١بهل.

عليهم معارضة وذلك أف نقوؿ: إف كاف مقصدكم أف النيب صلى اهلل عليو وآلو ولنا 
وأصحابو دل يدونوا ىذا العلم باألبواب والفصوؿ والقضايا والنتائج واإللزامات فكذلك علم 

العربية والفقو وا٢بديث وا١برح والتعديل وأصوؿ الفقو، فبل ٯبوز ا٣بوض فيها، وىنالك 
فقاؿ ما أراد، ولعمري إف ذلك مقتضى أقوالكم، ومبلغ  انسد الباب وقاـ كل جاىل

أنظاركم، أو إف قواعد الكبلـ خالية عن األدلة النقلية، فهذه الكتب على ظهر البسيطة 
منادية على مدعي ذلك بالتكذيب، وىذا الفرس وىذا ا٤بيداف لكنكم جهلتموه واإلنساف 

 عدو ما جهل.
 

 ا١بداؿ
ػ : فإف قيل: أليس قد أمر اهلل رسولو صلى اهلل عليو وآلو ]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل 

 [ فا١بواب من وجهْب:125با١بداؿ ُب قولو تعاذل: }َوَجاِد٥ْبُْم بِالٍَِّب ِىَي َأْحَسُن{]النحل:
أحدٮبا: أف اهلل تعاذل قيد ذلك بالٍب ىي أحسن ودل يأمره ٗبطلق ا١بداؿ، والنزاع إ٭با ىو ُب  

ىي أحسن وحجة احملدثْب فيو واضحة وذلك أف رسوؿ اهلل صلى كيفية ذلك وتفسّب الٍب 
اهلل عليو وآلو قد امتثل ما أمر بو من ا١بداؿ ُب ىذه اآلية ومع ذلك فلم ينقل عنو أنو 

جادؿ بأساليب ا٤بتكلمْب وا١بدليْب، فثبت أف الٍب ىي أحسن ليست سبيل ا٤بتكلمْب 
وآلو للمشركْب وما تبل عليهم من وىذا واضح. ٍب سرد ٧باججة النيب صلى اهلل عليو 



 القرآف.
]ا٤بؤلف[ وقد تقدـ ا١بواب عن ىذا على أنو غفل ػ رٞبو اهلل ػ عن مقاـ ا١بدؿ، فإف النيب 
صلى اهلل عليو وآلو لو جاد٥بم بغّب ذلك فهموا غّب لساهنم و٤با لزمتهم ا٢بجة بغّب لغتهم 

[ إنصافاً، فلذا جرى 4بِِلَساِف قَػْوِمِو{]إبراىيم:قاؿ تعاذل: }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ 
 الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو ُب مناظرهتم ٦براىم.

وأما ما جرى بينو وبْب ابن الزبعرى فما زعمو ابن الزبعرى الزماً فغّب صحيح؛ إذ لفظ )ما( 
البهتاف، ولو ٤با ال يعقل ولذلك تركو النيب صلى اهلل عليو وآلو لتعسفو وخروجو إذل ا٤بماراة و 

أف النيب صلى اهلل عليو وآلو ناظر القـو بغّب ما يقتضيو ا٤بقاـ ٣برج عن حيز الببلغة الٍب 
ىي ُب ذلك الوقت ناموس خطبائهم، وحلية رجا٥بم، ومآؿ مفاخرهتم فاتبع النيب صلى اهلل 

قاؿ  عليو وآلو الٍب ىي أحسن من مراعاة الكبلـ ٤بقتضى ا٢باؿ والقرآف يفسر بعضو بعضاً،
[ 108تعاذل: }َوالَ َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو فَػَيُسبُّوا اللََّو َعْدًوا ِبَغّْبِ ِعْلٍم{]األنعاـ:

[ وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو: 72وقاؿ تعاذل: }َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاًما{]الفرقاف:
( وغّب ذلك، واالبتداء باللْب ٍب ا٣بشونة، وآخرة الداء ))ا٤بؤمن ليس بلعاف وال طعاف(

الكّي، وذلك السيف، ىذا وُب كل حاؿ وا٤بعجزات اإل٥بية نازلة ّٔم مع القرآف وىي أفحم 
 من أساليب ا٤بتكلمْب.

وأما احتجاجو ٖبرب ابن عباس ػ رٞبو اهلل ػ من أف النيب صلى اهلل عليو وآلو صرح لقريش إذل 
ير لكم بْب يدي عذاب شديد(( وخرب أيب موسى فكأنو غفل عن مقاـ قولو: ))فإين نذ

النيب صلى اهلل عليو وآلو فوؽ عشر سنْب بْب أظهرىم يدعوىم ويضرب ٥بم األمثاؿ، 
وٱبربىم با٤بغيبات، ويتلو عليهم اآليات البينات، وينزؿ ّٔم ا٣بوارؽ وا٤بعجزات، ويهتف 

ات بعد أف ٙبداىم أف يأتوا ٗبثل سورة من القرآف ّٔم ا٥بواتف ُب القفار وُب الليارل ا٤بظلم
العزيز فعجزوا وأفحموا عن معارضتو فلذا رموه بالسحر والكهانة ٤با أفحمهم وأعجزىم كما 

 رميتم أىل الكبلـ.



]ابن الوزير[ قاؿ ػ رٞبو اهلل ػ : الوجو الثاين: إف اهلل تعاذل أٝبل كيفية ا١بداؿ بالٍب ىي 
وبينو ُب غّبىا بتعليمو ُب القرآف العظيم لنبيو صلى اهلل عليو وآلو أحسن ُب تلك اآلية 

ـُ َوَما اْختَػَلَف الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بَػْعِد َما  يَن ِعْنَد اللَِّو اإِلْسبَل فقاؿ تعاذل: }ِإفَّ الدّْ
نَػُهْم َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاِت اللَّ  ِو فَِإفَّ اللََّو َسرِيُع ا٢بَِْساِب ، فَِإْف َحاجُّوَؾ َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ

 َأْسَلُموا فَػُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهي لِلَِّو َوَمِن اتػَّبَػَعِن َوُقْل لِلَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواألُمّْيَّْْب أََأْسَلْمُتْم فَِإفْ 
َا َعَلْيَك اْلبَ  [، فهذه 19،20بَلُغ َواللَُّو َبِصٌّب بِاْلِعَباِد{]آؿ عمراف:فَػَقِد اْىَتَدوا َوِإْف تَػَولَّْوا فَِإ٭بَّ

اآلية الكرٲبة على ما يتمُب السِب ُب وضوح الداللة على ا٤بقصود ُب ىذا الباب من النص 
الصريح على أف ما ذىبوا إليو وأجابوا بو أىل اللجاج ُب الدين ىو الذي أمر اهلل بو رسولو 

ر على ٦برد الدعاء إذل اإلسبلـ واالتكاؿ ُب إيضاح ا٢بجة صلى اهلل عليو وآلو من االقتصا
على ما قد فعلو اهلل تعاذل ٥بم من خلق العقوؿ وبعثة الرسل وإنزاؿ اآليات وإظهار 

 ا٤بعجزات...اخل.
 ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: ليس كما زعم من أف اآلية ٦بملة لوجهْب:

ن والنيب صلى اهلل عليو وآلو أحدٮبا: أنو قيد ا٤بطلق فيها بالٍب ىي أحسن والقرآف كلو حس
ال ينطق عن ا٥بوى وال ٯبوز عليو البذاء، قاؿ سبحانو: }َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق 

[ وقد عرفناؾ تفسّب اآلية، وأما ىذه اآلية فهي حكاية ٤با كاف بينو صلى 4َعِظيٍم{]القلم:
ن صفاتو ُب  اهلل عليو وآلو وبْب أىل الكتاب وذلك بعد أف عرفهم ما أوحى اهلل إليو م

كتبهم السابقة وأفحمهم ُب ٝبيع تلك ا٤بقامات حٌب أدى ذلك إذل عرض ا٤بباىلة وخرج 
صلى اهلل عليو وآلو ىو وأىلو ٥با فخافوا نزوؿ العذاب وأقروا لو با١بزية وامتنعوا من 

اإلسبلـ، فنزلت اآلية تسلية للرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو لشدة حرصو على إسبلـ الناس 
 ٯبيبهم ّٔذا ا١بواب اإلقناعي الذي ىو أبلغ ما يقاؿ بعد ظهور التمرد ُب ا٤بقاؿ.وأمر أف 

فقد رد الضرورة، فكم ُب  -أعِب بغّب ىذه اآلية-فإف قاؿ: إنو دل ٯببهم بغّب ىذا ا١بواب 
 القرآف من ا٢بجج البليغة.



من  وإف قاؿ: إنو قد أجاب ٗبا يقتضيو ا٤بقاـ، فهو ا٤بطلوب، وعرفت أف ٛبُب السنن
َا َعَلْيَك اْلَببَلُغ{]آؿ  األباطيل وأنو ٞبل القرآف على غّب ٧بملو، أليس ُب آخرىا: }فَِإ٭بَّ

 [ والببلغ إببلغ ٝبيع ا٢بجج كما قد ورد كثّب غّب قليل.20عمراف:
 منتك نفسك ُب ا٣ببل باطبل

أف ذلك وأما قولو: إنو دل يكن من النيب صلى اهلل عليو وآلو إال ٦برد الدعاء، فإف زعم 
قولو: اسلموا هتتدوا. ال غّب، فقد ورد النقل ا٤بتواتر ونسب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

إذل عدـ التبليغ، وإف قاؿ: بلى دعاىم ٗبا ُب القرآف من حجج، فأمر مفروغ منو وىو 
 ا٤بطلوب، فإف القرآف دل يَبؾ شيئاً يقتضيو ا٤بقاـ مع كل مناظرة إال وقد أتى عليو إما صريح
أو إشارة، أال ترى ترتيب نزولو فا٤بكي ُب ٧باجة ا٤بشركْب واالحتجاج على التوحيد وقياس 

النشأة األخرى على األوذل، وا٤بدين ُب ٧باجة أىل الكتاب وا٤بنافقْب وتعليم شرائع 
اإلسبلـ، وكفانا دليبلً على ا٢بجج العقلية وصحتها قولو تعاذل: }فَاْعَتربُوا يَاأُورل 

[ وغّبىا ما يقتضي معناىا، وأكثر ا٣بطاب القرآين موجو إذل ذوي 2ِر{]ا٢بشر:األَْبَصا
األلباب وعلم الكبلـ من تفسّب القرآف كما أف التفاسّب قد مؤلت اآلفاؽ، وكذلك كتب 
الفقو ىل ىي إال ٜبرة الكتاب والسنة وٝبيع كتب األدب ٩با ٰبتاج إليها القارئ ُب تفسّب 

يث منهم ىذا ا٣برب ]وزاد[ السيد ٧بمد ػ رٞبو اهلل ػ على أف القرآف، فهل زاد أىل ا٢بد
نسب النيب صلى اهلل عليو وآلو وأصحابو إذل ا١بهل وقاسهم بأىل ا٢بديث العمي القلوب، 

ضعفاء األحبلـ، وسفهاء األناـ، كم ٰبملوف من اآلثاـ من جرح األئمة األعبلـ، كأهنم 
 صلى اهلل عليو وآلو فعرفوه حْب جرح أىل ا٢بكاـ على دين اهلل والذي شافهوا رسوؿ اهلل

بيتو وشيعتهم، وعدؿ الفسقة وطبقتهم من الطلقاء والبغاة على ا٤برتضى، ودل ير لعن أمّب 
 ا٤بؤمنْب وقتالو جرحا، وال قتل ا٢بسْب وأىلو وبقية أىل البيت منكراً.

بعد ىذا دل يقبل  : فمن ادعى عدـ بياف أدلة اإلسبلـ-رٞبو اهلل تعاذل-]ابن الوزير[ قاؿ 
منو وال يلتفت إليو، وقد نص اهلل على ما يكذب القائل لذلك بقولو تعاذل ُب اآلية 



ا٤بتقدمة: }َوَما اْختَػَلَف الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيْػنَػُهْم{]آؿ 
 [...اخل.19عمراف:

البياف قولو: أسلموا هتتدوا. ال غّب، فقد زؿ ػ رٞبو اهلل ػ ىو، وإف ]ا٤بؤلف[ أقوؿ: إف عُب ب
عُب ٝبيع ما جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو فهو ا٢بق، ولكنكم خالفتم معاين القرآف 

وٞبلتموه على الظاىر وعلى أدىن ا٤براتب، فإف أبلغ الكبلـ عند أىل اللساف ىو آّاز 
لية وقد نص على اعتبارىا القرآف لكن ىذا القوؿ من واالستعارات ورددًب ا٢بجج العق

التعريض بالعدلية وذلك ال ٰبسن من مثلك، فمٌب وجدًب ألحد علمائهم لفظة من ىذه 
 ا٤بقالة فتنقلوىا للتشنيع فقد أكثرت من التشنيع ونقل ما ىم عنو براء واهلل حسيبكم.

أيدي اإلنصاؼ دل ٪بد ألىل الكبلـ اعلم أنا لو عدلنا عن االعتساؼ، وملَّكنا زماـ أقوالنا 
قوالً وال قاعدة ٚبالف القرآف، وتشد أعضاء اليوناف كما زعمتم خارجة عن أسلوب ا٤بناظرة 

من رسل األمم ا٤باضية، ىذا القرآف مشحوف ٗبناظرة األنبياء أل٩بهم من االستدالؿ 
واألخذ با٤بظنوف،  با٤بخلوقات على ا٣بالق وا٢بث على النظر العقلي، وهتجْب تقليد اآلباء

وقد اطلعنا ٕبمد اهلل على مصنفاتكم فلم ٪بد فيها ما يشفي غليل الطالب إال كثرة 
ا٥بذياف، والدعاء إذل ا١بهل بأسرار القرآف ٍب ختمتم كتابكم ىذا ٗبا لفظو: إخواين )فبل 

نػَُّهْم يستخفنكم الذين ال يوقنوف( وال يستهوينكم الذين يسموف ا٤بؤمنْب بالسفهاء }أالَ إِ 
[، وال يطيش وقاركم الذين يسخروف منكم 13ُىُم السَُّفَهاُء َوَلِكْن الَ يَػْعَلُموَف{]البقرة:

[ ...إذل أف قاؿ: فتأسوا رٞبكم اهلل ٗبن 79}َسِخَر اللَُّو ِمنػُْهْم َو٥َبُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{]التوبة:
ُىْم ُب طُْغَياهِنِْم تقدـ من ا٤بؤمنْب ُب اإلعراض عن ا٤بستهزئْب }اللَُّو َيْستَػهْ  زُِئ ِِّْٔم َوٲَبُدُّ

يَػْعَمُهوَف، أُْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَػَرْوا الضَّبلَلََة بِا٥ْبَُدى َفَما َرِٕبَْت ِ٘بَاَرتُػُهْم َوَما َكانُوا 
[ إذل آخر كبلمو نثراً وشعراً من ىذا القبيل من االفتخار با١برح 15،16ُمْهَتِديَن{]البقرة:
كامل ابن عدي وميزاف الذىيب ومدح احملدثْب وأهنم ال يأخذوف ُب أصو٥بم   والتعديل ومدح

 إال بالقطعيات وُب فروعهم با٤بظنوف مع ا٤بدح للقرآف العزيز.



أقوؿ: إذا تأملت أيدؾ اهلل ٤با سبق عرفت أنو ذـ أىل الكبلـ لكوهنم كفروا الناس، ٍب 
م اشَبوا الضبللة با٥بدى، ٍب مدح خلفهم إذل ما هناىم عنو، أال ترى إذل ما أملى من أهن

الكامل البن عدي وا٤بيزاف للذىيب مع علمو أهنما جرحا من ال يستحق ا١برح من أئمة 
[ وكم 148ا٤بسلمْب وخالفا قولو تعاذل: }الَ ٰبُِبُّ اللَُّو ا١بَْْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِؿ{]النساء:

 تناولوا بالقبيح من ال ٰبصى من ا٤بؤمنْب.

دعواه أهنم يأخذوف ُب العقائد بالقواطع وُب العمليات با٤بظنوف فدعوى ال برىاف وأما 
عليها يعرؼ ذلك من وقف على حججهم وأقوا٥بم، وقد قدمنا شطراً من ذلك من كتبهم 
ليثق الناظر فبل يغَب ّٔذه الدعوى إال من دل ٲبارس أقوا٥بم ويتطلع على شبههم ودعواىم 

لك سلفهم الذين إليهم يؤوؿ كبلمهم وعليهم يعولوف ُب أف السلف أئمتهم فقد عينت 
 إشاراهتم، وأما الصحابة فهم ٗبعزؿ عن أقوا٥بم.

وأما دعواىم أهنم أتباع النصوص فإ٭با عنوا بذلك اآلثار آّمبلت ا٤بتقدمة ُب فنوف  
كبلمهم، ومن السنة اآلحاد الٍب تلقفوىا عن القصاص والطلقاء وأىل السهو ومن داخل 

ا من الصحابة والتابعْب وأكثر من جرح احملدثْب تعريضاً بالنقص من غّبىم كأنو دل الدني
يسمع قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو: ))أىل بيٍب كسفينة نوح((، وقولو: ))إين ٨بلف 

فيكم كتاب اهلل وعَبٌب أىل بيٍب(( وغّب ذلك، فهل ٘بد النيب صلى اهلل عليو وآلو قاؿ ُب 
ة واحدة، وقد تقدـ ما يكفي )وكل إناء بالذي فيو ينضح(، ومن أىل ٫بلتك ولو كلم

 انتهى إذل اتباع آؿ ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو كما أمره اهلل فقد انتهى إذل الغاية القصوى.
انتهى ما أردنا نقلو وا٢بمد هلل رب العا٤بْب جعلو اهلل خالصاً لوجهو الكرًن، ونفع بو قلوب 

 أمْب. عباده الصا٢بْب، آمْب اللهم
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